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RESUMO 

 A hidroxiapatita modificada por meio de introdução do elemento bioativo gálio na hidroxia-

patita contendo dois outros elementos bioativos vanádio e estrôncio foi obtida. Na primeira 

etapa foi sintetizada a vanadatoapatita na qual posteriormente foram introduzidos íons de gá-

lio. Sua composição foi confirmada e as propriedades físico-químicas estudadas, em particu-

lar, a morfologia e parâmetros básicos estruturais. Demonstrou-se que o gálio fica distribuído 

homogeneamente na estrutura na forma de solução sólida de intercalação sem produzir distor-

ções na rede hexagonal da hidroxiapatita. Também foi sintetizada vanadatoapatita substituin-

do o cálcio pelo estrôncio e, ao mesmo tempo, contendo o gálio como elemento dopante. Es-

tabeleceram-se condições da preparação do composto e suas características morfológicas e 

estruturais. Foi demonstrado que no caso de vanadatoapatita com cálcio o dopante está distri-

buído uniformemente na forma de solução sólida de substituição. No que diz respeito à posi-

ção do estrôncio, este, conforme a difratometria de raios-X, fica nos sítios dos íons de cálcio, 

como resultado da substituição isovalente. Evidenciou-se que as características estruturais de 

materiais obtidos que contém um ou dois elementos bioativos em questão, respondem aos re-

quisitos da hidroxiapatita natural e, ao mesmo tempo, às de um material semelhante à estrutu-

ra da hidroxiapatita humana. Foi demonstrado, através de testes de toxicidade in vitro, que a 

composição contendo gálio como dopante responde aos critérios de aceitabilidade nos proce-

dimentos ortopédicos. Os parâmetros estruturais obtidos estão disponíveis para serem incluí-

dos nos bancos de dados internacionais de biomateriais, em particular para uma futura aplica-

ção na ortopedia. 

Palavras-chave:  gálio, estrôncio, vanádio, biomateriais, ortopedia, hidroxiapatita. 



ABSTRACT 

The modified hydroxyapatite through the introduction of bioactive elements gallium and 

strontium was obtained. Vanadatoapatite containing gallium was synthesized, its composition 

was confirmed and the physicochemical properties studied, in particular, the morphology and 

basic structural parameters. It was demonstrated that the gallium is homogeneously distribu-

ted in the structure in the form of solid intercalation solution without producing distortions in 

the hexagonal network of hydroxyapatite. Vanadatoapatite was also synthesized by replacing 

calcium with strontium and, at the same time, containing gallium as a doping element. Condi-

tions for the preparation of the compost and its morphological and structural characteristics 

were established. It has been shown that in the case of vanadatoapatite with calcium, the do-

pant is evenly distributed in the form of a solid replacement solution. With regard to the posi-

tion of the strontium, this, according to X-ray diffractometry, remains at the calcium ion sites, 

as a result of the isovalent substitution. It was evident that the structural characteristics of ma-

terials obtained that contain one or two bioactive elements in question, respond to the requi-

rements of natural hydroxyapatite and, at the same time, to a material similar to the structure 

of human hydroxyapatite. It was demonstrated, through in vitro toxicity tests, that the compo-

sition containing gallium as a dopant meets the acceptability criteria in orthopedic procedures. 

The obtained structural parameters are available to be included in the international biomateri-

als databases, in particular for a future application in orthopedics. 

Keywords: gallium, strontium, vanadium, biomaterials, orthopedics, hydroxyapatite. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O aumento de casos de doenças ósseas e vários tipos de traumatismos são problemas 

enfrentados pela ciência atual dos biomateriais e da engenharia de tecidos. As aplicações or-

topédicas da hidroxiapatita (HA) incluem o seu uso em implantes isolados e também em subs-

titutos de enxerto ósseo. Entretanto, para alcançar ótimas propriedades mecânicas, biocompa-

tibilidade e absorção, têm sido propostas vias sintéticas alternativas para substituir o cálcio e/

ou fósforo por seus análogos cristalo-químicos nesta clássica matriz da hidroxidoapatita 

(MUKALO, 2015). Levando em conta os aspectos clínicos tal substituição iônica, permite 

estimular a formação óssea por células específicas oferecendo uma integridade estrutural nas 

fraturas inerentes às patologias ósseas (MASALA et al., 2014).  

 A busca de novos materiais na ortopedia supõe por uma parte a otimização das propri-

edades fisico-químicas dos materiais existentes e, em muitos casos, a introdução de pequenas 

quantidades de modificadores permite não só ressaltar as propriedades conhecidas, mas tam-

bém promover a aparição de novas aplicações. 

 Existem dois tipos de operações para se obter materiais modificados: 

 1.Introdução de um elemento que não seja análogo dos presentes na composição do 

material (substituição heterovalente).  

 2. Substituição parcial de elementos presentes por seus análogos da tabela periódica, 

isto é, aqueles cujos sistemas eletrônicos assemelham-se àquele da matriz (substituição isova-

lente).                                                                                                                               

 A primeira operação usa-se na obtenção de semi-condutores e marcadores de imagem 

onde a produção de material introduzido é relativamente pequena. A outra operação emprega-

se na ciência de materiais em particular para ortopedia.               

 O uso de um elemento menos comum, o gálio, mantém em níveis fisiológicos o con-

teúdo de cálcio e fósforo no pool osteogênico evitando efeitos tóxicos diretos sobre os osteo-

clastos. Os íons de gálio são clinicamente eficazes na reabsorção óssea, para o tratamento de 

osteoporose na menopausa e nos casos de hipercalcemias graves (BERNSTEIN, 1998; MEL-

NIKOV et al., 2008; MELNIKOV et al., 2009). No que diz respeito aos efeitos tópicos, é sa-

bido que este elemento influi positivamente nos casos de artrites (ALBUQUERQUE et al., 

2018). 
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A hidroxiapatita dopada com gálio, pode ser recomendada para enxertos e implantes 

cujos parâmetros morfológicos e cristalo-químicos respondem às exigências clínicas mais so-

fisticadas. Essa composição mostrou ser perfeitamente compatível com as células de fibro-

blastos de camundongo (KURTJAK et al., 2016) e adequada para aplicação em implantes or-

topédicos. Recentemente, este produto foi cedido para ser empregado com sucesso na corre-

ção de defeitos ósseos em animais (CASSINO et al., 2018). 

 Outro candidato promissor para a substituição é o oligoelemento vanádio, que pode 

ser facilmente incorporado na rede de HA (PETIT, 2017). Foi escolhido principalmente pela 

maior solubilidade de seus compostos, e quando introduzido no osso fortifica o seu arcabou-

ço. Além disso o vanádio favorece a proliferação e diferenciação celular, assim como a mine-

ralização do tecido ósseo (TIAGO; CANCELA; LAIZÉ, 2010). Em relação aos efeitos sistê-

micos é conhecida a sua influência positiva no status mineral dos ossos de diabéticos (FAC-

CHINI et al., 2005). Recentemente, a substituição de fósforo por vanádio foi realizada em 

uma matriz de hidroxiapatita dopada com gálio (MELNIKOV, 2019).  

 Portanto, de um ponto de vista químico, a substituição parcial de vanádio por fósforo 

na rede de apatita do tecido ósseo é totalmente sustentável. Estes derivados, em particular 

Me2+10(VO4)3(PO4)3(OH)2 (BOECHAT et al, 2000), relatórios dos experimentos in vivo mos-

traram pouca, ou nenhuma, toxicidade na administração a longo prazo deste importante ele-

mento, pelo menos no estado de valência do vanádio (V) (MICHIBATA, 2012).   

 O estrôncio está presente na fase mineral dos ossos especialmente nas regiões de mai-

or função metabólica. Os efeitos sistêmicos do estrôncio são bem conhecidos, assim o ranela-

to de estrôncio é a primeira substância que atua nos osteoblastos e osteoclastos. Deste fato  

pode-se inferir que os efeitos locais devem ser os mesmos ou até mais pronunciados (AN-

DREIS et al., 2018). Pesquisas feitas em sítios arqueológicos na região de Éfeso mostraram 

que os ossos dos gladiadores apresentavam quantidade maior  de estrôncio em relação aos da 

população normal, devido provavelmente ao hábito de beberem um coquetel de cinzas para 

fortalecer os ossos (CURRY, 2008).                                                                                          

 Recentemente, a forma hidratada de hidroxiapatita de estrôncio Sr10(PO4)6(OH)2· 

10H2O foi sintetizada com sucesso em temperatura ambiente e proposta para aplicações orto-

pédicas (MELNIKOV, 2015).  
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 O presente trabalho foi delineado com o intuito de promover a síntese de materiais 

para ortopedia contendo gálio na matriz da  hidroxiapatita e utilizando estrôncio para produzir 

o material dopado Sr-V-Ga. Assim, se cria um conjunto que disponibiliza simultaneamente  os 

três elementos bioativos promissores. Numa primeira etapa seria sintetizar a hidroxiapatita 

associada ao gálio e ao vanádio para maior capacidade estrutural do compósito. Na segunda 

fase adicionar um terceiro elemento clinicamente compatível, que é o estrôncio. Deste modo, 

se esperaria potencializar o processo da incorporação de bioelementos nos tecidos vivos, am-

pliando o leque de novos materiais para a prática ortopédica.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

   2.1. O Tecido ósseo. 

 O esqueleto humano adulto tem um total de 213 ossos, excluindo os ossos sesamóides. 

O esqueleto apendicular possui 126 ossos, esqueleto axial 74 ossos e seis ossículos auditivos. 

Cada osso passa por modelagem constante durante a vida para ajudá-lo a se adaptar às mu-

danças nas forças biomecânicas, corrigir microdanos e ajudar a preservar a resistência óssea. 

As quatro categorias gerais de ossos são: ossos longos, ossos curtos, ossos chatos e ossos irre-

gulares. Os ossos planos são formados por osso membranoso, enquanto os ossos longos são 

formados por uma combinação de formação óssea endocondral e membranosa. O esqueleto 

desempenha uma variedade de funções, fornece suporte estrutural para o resto do corpo, per-

mite movimento e locomoção fornecendo alavancas para os músculos e protege órgãos e es-

truturas interna vitais (CLARKE, 2008). 

 

   

                   Figura 1. Corte grosso de um osso seco, que ilustra duas conformações  
                  de tecido ósseo: o osso compacto, em que não se observam cavidades, e                             
       o osso esponjoso, formado por pequenas pontes e trabéculas (JUNQUEIRA;     
        CARNEIRO, 2013). 
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 O osso cortical tem uma estrutura ordenada densa, enquanto o osso esponjoso é menos 

compacto e tem uma estrutura irregular como mostra a Figura 1. Essas diferenças em sua den-

sidade e porosidade resultam em propriedades mecânicas diferentes. O osso cortical denso 

fornece resistência à torção e flexão, enquanto o osso esponjoso fornece flexibilidade mecâni-

ca e ocorre na cavidade medular dos ossos longos e no interior dos ossos planos. A medula 

óssea pode ser encontrada nas cavidades do osso esponjoso e pode ser dividida em medula 

hematopoiética ativa vermelha e medula gordurosa inativa amarela  (SCHEINPFLUG et al.,

2018). 

 Os ossos consistem em uma matriz extracelular, que é um material composto de célu-

las especializadas, sendo os osteócitos os mais prevalentes. Esta matriz extracelular consiste 

em aproximadamente 60% de componentes inorgânicos, 30% de matriz orgânica, lipídios e 

água. A hidroxiapatita, a parte mineralizada do osso, é o componente inorgânico composto de 

cálcio e fósforo e é responsável pela alta estabilidade mecânica da matriz extracelular. Os 

cristais de hidroxiapatita fornecem rigidez mecânica e propriedades de suporte de carga ao 

osso, enquanto a matriz orgânica fornece elasticidade e flexibilidade. A matriz orgânica con-

siste principalmente de colágeno I, que é responsável por 85-90% da proteína óssea total. Esta 

composição da matriz é comum em dois tipos histológicos diferentes de tecido ósseo denomi-

nado osso cortical e esponjoso (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013).        

           Diferentes linhagens celulares contribuem para diferentes partes do esqueleto dos ma-

míferos. As células da crista neural das margens dorsais do tubo neural em fechamento mi-

gram para a região anterior do crânio, dando origem à dentina dos dentes e ao tecido conjun-

tivo e a alguns dos ossos e cartilagens da face e da parte anterior do crânio. As células meso-

dérmicas pré-cordais produzem cartilagens e ossos na parte posterior. O mesoderma paraxial 

(somitos) é a fonte celular do esqueleto axial, enquanto as células mesodérmicas da placa late-

ral formam o esqueleto apendicular. O início da esqueletogênese começa com a migração de 

células mesenquimais derivadas dessas linhagens embrionárias para os locais dos futuros os-

sos. Aqui, eles formam condensações de alta densidade celular que delineiam a forma e o ta-

manho dos futuros ossos, ou seja, a identidade do elemento esquelético é predeterminada 

(BILEZIKIAN;RAISZ;RODAN,2002).                                                                                      

 As células mesenquimais se diferenciam em condrócitos e formam modelos de carti-

lagem dos ossos (formação óssea endocondral) ou se diferenciam em osteoblastos para formar  
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diretamente o osso (formação intramembranosa). A formação endocondral ocorre na base do 

crânio e na parte posterior do crânio, no esqueleto axial e no esqueleto apendicular. A forma-

ção óssea intramembranosa ocorre no neuro e viscerocrânio membranoso e em parte da claví-

cula (BERENDSEN; OLSEN, 2015). 

         
Figura 2. Esquema de pequena trabécula óssea apresentando os principais componentes  do 
tecido ósseo: osteócitos no interior do osso envolvido por matriz óssea; osteoblastos na super-
fície óssea, dispostos como se fossem um epitélio, com células cúbicas ou achatadas; osteo-
clasto, célula grande e multinucleada situada na superfície do osso. Essa trabécula está envol-
vida por tecido mesenquimal (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013). 

 As diferentes linhagens de células do tecido ósseo são evidenciadas na Figura 2. Os 

osteoblastos são de natureza anabólica, produzindo novo material pela síntese e calcificação 

do colágeno recém-gerado. Os osteoblastos são adaptáveis e compatíveis com exclusividade, 

transformando-se em células de revestimento (envolvendo a matriz extracelular) e osteócitos 

(embutidos na matriz óssea) durante o processo osteogênico. Os osteoclastos são células cata-

bólicas que degradam e reabsorvem o material ósseo, muitas vezes em resposta a danos mate-

riais ou desuso. Os osteoclastos têm uma vida útil limitada, sofrendo apoptose dentro de 2 a 4 

semanas da osteoclastogênese. Osteoblastos e osteoclastos trabalham independentemente du-

rante a criação e formação tecidual (modelagem) e cooperativamente por meio de uma unida-
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de multicelular básica durante a manutenção e homeostase óssea. Os osteócitos correspondem 

por aproximadamente 90% a 95% de todas as células deste tecido (RAGGATT; PARTRIDGE, 

2010).                                                                                                         

 Especificamente, os osteócitos são descendentes de osteoblastos produzidos durante a 

osteogênese, que posteriormente tornam-se sepultados na matriz de colágeno mineralizado. 

Os osteócitos formam uma rede bem conectada de canais sensoriais para detectar alterações 

ambientais e comunicar processos reacionários aos osteoblastos, células de revestimento ós-

seo e outros osteócitos. Esta rede é explicitamente formada por conexões dendríticas, aproxi-

madamente 60 a 80 por osteócito, que proliferam através de passagens canaliculadas para for-

necer uma plataforma funcional e mecanossensível integral para a detecção de carga mecânica 

e microdanos associados. Essa função mecanicamente sensível, conhecida como mecano-

transdução, permite que o osso detecte fisiologicamente e converta a energia mecânica em 

sinais bioquímicos para promover o crescimento e os processos de reparo (HART et al. 2020).                                                                                              

Figura 3.  Representação do trecho da diáfise de um osso longo. Observe quatro tipos de arranjo de 
lamelas ósseas no osso lamelar da diáfise: os sistemas de Havers os sistemas de de lamelas circunfe-
renciais externas, internas e intermediárias (JUNQUIERA;CARNEIRO, 2013). 

20



 Os processos fisiológicos ósseos são dependentes de energia e exigem acesso a oxigê-

nio e nutrientes que devem vir da vasculatura. A circulação é fornecida por um pequeno nú-

mero de artérias que penetram através do córtex, suprindo o osso trabecular à medida que 

atravessam a cavidade medular e se ramificam através do córtex tendo entrado novamente na 

superfície medular como mostra a figura 3. As epífises são fornecidas de maneira semelhante. 

O periósteo e o osso adjacente são fornecidos por um mecanismo diferente, redes vasculares 

anastomóticas finas que cobrem a superfície óssea. Esse padrão de irrigação sanguínea tem 

consequências importantes para a compreensão dos processos patológicos, em particular da 

necrose séptica e asséptica. Se forem privadas de um suprimento de sangue, as células mor-

r e m e a c o m p l e x a o r g a n i z a ç ã o s e d e s i n t e g r a ( F R E E M O N T, 1 9 9 3 ) .                                                                                                                                         

 Os dados sobre embriologia e fisiologia do crescimento ósseo são imprescindíveis 

para projetar pesquisas tanto experimentais quanto clínicas. 

2.2. Doenças do tecido ósseo.                                                                                                    

 As doenças ósseas são altamente prevalentes e atingem todas as faixas etárias, desde 

patologias intra-útero, doenças genéticas, oncológicas, do metabolismo e alterações reumato-

lógicas. Também constituem um desafio à medicina as fraturas de alta complexidade e a não 

consolidação destas fraturas conhecidas como pseudartrose ou não união óssea.                                                                                                          

 2.2.1. Osteoporose.                                                                                                            

 A osteoporose, é caracterizada por baixa massa óssea, deterioração da microarquitetu-

ra do tecido ósseo e diminuição da resistência mineral. A massa óssea adulta resulta do pico 

desta massa alcançado durante a adolescência e subsequentemente mantida até que as pertur-

bações no ciclo de remodelação ocorram e alterem o equilíbrio entre os osteoblastos formado-

res de osso e os osteoclastos de reabsorção. Em um ciclo de remodelação normal, a quantida-

de de osso perdido é igual à quantidade de novo osso formado. As estimativas indicam que 

50% das mulheres e 20% dos homens com mais de 50 anos sofrerão uma fratura relacionada à 

osteoporose; a fratura de quadril é a mais devastadora delas devido à consequente incapacida-

de, mortalidade e custos - tanto pessoais quanto sociais (KANIS et al, 2013).                                                                        

 Devido à mudança nos dados demográficos da população, as estimativas sugerem uma 

duplicação do número de pessoas com osteoporose nos próximos 20 anos. Consequentemente, 
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um aumento exponencial no número de fraturas é antecipado, com um inevitável aumento da 

carga financeira para os sistemas de saúde - a carga econômica total da osteoporose na União 

Europeia em 2010 foi estimado em € 39 bilhões (cerca de £ 32 bilhões). Sem levar em conta o 

custo para o indivíduo. A osteoporose é subdiagnosticada e subtratada, particularmente em 

pessoas com mais de 75 anos (COUGHLAN; DOCKERY, 2014).

Um diagnóstico de osteoporose pode ser feito com base em fraturas ocorrendo sem 

trauma significativo ou baixa densidade mineral medida por exame de densitometria óssea. A 

maioria das mulheres com osteoporose é assintomática, o que torna a pesquisa epidemiológica 

especialmente difícil. O Brasil, com características extremamente diversas de região para re-

gião, determinar com precisão a prevalência de osteoporose é uma tarefa complicada. Nos 

últimos anos, esforços têm sido feitos para entender melhor a epidemiologia da osteoporose 

pós-menopausa e para gerenciar os custos diretos e indiretos (BACCARO et al., 2015).                                                                                                                              

 A prevalência de fraturas relacionadas à osteoporose aumenta rapidamente com a ida-

de, de 4% em mulheres de 50 a 59 anos a 52% em mulheres com idade > 80 anos. Muitos fa-

tores de risco estão ligados ao desenvolvimento da osteoporose, como idade, sexo, etnia, fato-

res genéticos, estado reprodutivo, baixa ingestão de cálcio, estilo de vida e certas doenças 

(ELSHAIK et al., 2020).                                                                                                              

A falha do implante ocorre em aproximadamente 10-25% dos casos de fratura osteo-

porótica. A taxa total de complicações, incluindo não apenas complicações ósseas, mas tam-

bém infecções, pneumonia e anemia, é de aproximadamente 60% após o quadril e 50% após 

fraturas vertebrais e aumenta com a idade demonstrando que o tempo de cicatrização da fratu-

ra é significativamente prolongado em pacientes osteoporóticos mais velhos, indicando um 

atraso no processo de reparo. A análise epidemiológica mostra que o risco de não consolida-

ção da fratura é significativamente aumentado em pacientes com osteoporose. Portanto, a os-

teoporose afeta a capacidade regenerativa óssea, resultando em complicações na consolidação 

da fratura. Os ensaios clínicos freqüentemente destacam as complicações cirúrgicas do trata-

mento da fratura osteoporótica (FISCHER et al., 2018). 

2.2.2. Osteomielite.                                                                                                           

A infecção óssea, também conhecida como osteomielite é uma patologia de tratamento 

difícil, complexo, dispendioso e com possíveis sequelas graves para o paciente, tanto da do-

ença em si quanto como resultado do tratamento que na maioria das vezes é a antibioticotera-
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pia venosa podendo haver a necessidade de tratamento cirúrgico associado e internação hospi-

talar.                                                                                                                                  

 Infecções bacterianas múltiplas e refratárias são comuns em infecções ósseas, especi-

almente infecções crônicas, portanto, tratamentos com antibióticos combinados são comu-

mente aplicados na clínica. O tratamento da infecção óssea é um procedimento difícil. Atual-

mente, a estratégia geral de tratamento inclui tratamento conservador, desbridamento paliati-

vo, ressecção em bloco e amputação, mas faltam padrões de tratamento uniformes. A cirurgia 

é o método usual escolhido pelos médicos, mas nem todos os casos requerem desbridamento 

cirúrgico, e muitas infecções podem ser tratadas com eficácia com terapia oral. Antibióticos 

intravenosos (6 semanas) e terapia de supressão oral foram administrados com eficácia clínica 

confiável (WANG et al, 2020).                                                                                                    

 O diagnóstico é estabelecido por biópsia óssea com cultura, em conjunto com sinto-

mas clínicos, marcadores inflamatórios elevados, como proteína C reativa (PCR), e achados 

radiológicos. Os patógenos mais comumente isolados são Staphylococcus aureus e estafiloco-

cos coagulase-negativos (CoNS), que podem ser difíceis de tratar. O aumento da incidência de 

infecções causadas por S. aureus resistente à meticilina (MRSA) e CoNS resistente à meticili-

na complica ainda mais a terapia, pois o tratamento recomendado inclui vancomicina, que en-

tão requer um cateter de demora, monitoramento dos níveis séricos do medicamento, e ajustes 

cuidadosos da dose (RAPPO et al, 2019).                                                                                                                                                    

 A avaliação dos tratamentos da osteomielite crônica é dificultada por vários fatores, 

incluindo a dificuldade em diagnosticar a doença ou estabelecer uma etiologia microbiológi-

ca, a presença de osso necrótico na maioria, implantes em muitos pacientes e a falta de uma 

definição consensual de cura (SPELLBERG; LIPSKY, 2012).  

 2.2.3. Pseudartrose.                                                                                                         

 Até uma em cada dez fraturas pode não mostrar sinais de consolidação, pesquisas 

existentes identificaram fatores que podem influenciar a consolidação óssea após fraturas. Es-

ses fatores podem estar relacionados ao paciente, por exemplo, idade, abuso de substâncias, 

estado nutricional, comorbidades, relacionados a lesões, como gravidade da fratura, dano de 

tecido mole, local da fratura do osso, ou tratamentos relacionados, tratamento cruento versus 

incruento, fixação de placa versus fixação de haste intramedular. Pode-se ter uma compreen-

são cada vez maior dos fatores que influenciam a união retardada e a não união, mas ainda 
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não há consenso sobre quando uma fratura deve ser considerada uma união retardada ou uma 

não união (ÖSKAN et al, 2019).                               

 Pseudartrose pode ser uma complicação devastadora das fraturas. O tratamento pode 

levar vários anos para ter sucesso e pode resultar em invalidez permanente. No Reino Unido, 

foi estimado um custo entre £ 7.000 e £ 79.000 para tratar um único caso. Não há dados pu-

blicados sobre o risco geral desta em uma grande população adulta, exceto estimativas basea-

das em pequenos números sobre a taxa de não união para alguns padrões de fratura (MILLS; 

AITKEN; SIMPSON, 2017).                                                                                                  

 Estima-se que aproximadamente 5–10% das 6,2 milhões de fraturas que ocorrem anu-

almente nos Estados Unidos estão associadas à cicatrização prejudicada. A pseudartrose re-

presenta um desafio difícil para o cirurgião, o paciente, o sistema de saúde e os serviços soci-

ais que os apoiam. Seu gerenciamento de tratamento médico requer grandes ativos e terapias 

de longa duração com resultados freqüentes e pouco recompensadores. Os pacientes podem 

ser submetidos a uma série de procedimentos cirúrgicos que exigem múltiplas admissões hos-

pitalares. As abordagens de tratamento atuais incluem excisão do tecido fibroso e, não rara-

mente, a aplicação de enxerto ósseo autólogo. O osso autólogo é atualmente o padrão ouro 

para procedimentos de enxertia, pois possui as propriedades essenciais de osteogênese, osteo-

condução, osteoindução e osteointegração. A crista ilíaca continua sendo o sítio doador mais 

comum (DAHABREH et al., 2009).                                                                            

Em crianças é considerada uma complicação rara. O risco de fratura aumenta constan-

temente com a idade; sendo maior nos meninos do que nas meninas e muito maior nos mem-

bros superiores do que nos inferiores. A taxa geral de pseudartrose foi de 0,2% nos jovens de 

14 anos e mais jovens e de 0,35% nos jovens de 15 a 19 anos. Foi maior em os homens de 15 

a 19 anos com 0,45% de todas as fraturas. Este risco foi muito maior nas fraturas dos mem-

bros inferiores do que nas fraturas dos membros superiores ao longo da infância até os 15 

anos de idade, quando a taxa de pseudartrose do membro superior excedeu a do membro infe-

rior. O risco calculado de pseudartrose é baixo ao longo da infância, com um risco de aproxi-

madamente 1 em 500 ou menos por fratura em meninos com menos de 14 anos e em meninas 

de todas as idades. No entanto, aumenta para aproximadamente 1 em 200 fraturas para o me-

ninos adolescentes mais velhos (15–19 anos) (MILLS; SIMPSON, 2013).    

  A questão de quais características são mais previsíveis para o resultado negativo após 

o reparo da fratura da diáfise da tíbia, por exemplo, permanece sem solução. Já foram avalia-
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das uma série de fatores prognósticos potenciais, como idade, sexo, morfologia da fratura, 

mecanismo de lesão, gravidade dos danos aos tecidos moles, atraso cirúrgico, diabetes, vascu-

lopatia, uso de álcool, tabagismo, corticosteróides, antibióticos, anticoagulantes, anticonvulsi-

vantes e medicamentos antiinflamatórios. No entanto, as investigações anteriores foram limi-

tadas metodologicamente por pequenos tamanhos de amostra, poucos centros de saúde parti-

cipantes, falta de ajuste para fatores de confusão e/ou regimes não padronizados de atendi-

mento perioperatório ao paciente (SCHEMITSCH et al., 2012).      

 A definição foi proposta pela Food and Drug Administration (FDA):  a pseudartrose 

ocorre quando a cicatrização da fratura não é concluída em 9 meses após a lesão, com ausên-

cia de sinais progressivos de cura em radiografias seriadas ao longo do curso de 3 meses con-

secu t ivos (GÓMEZ-BARRENA; PADILLA-EGUILUZ; ROSSET, 2020) .                                                                                                                                  

 Há relatos de taxas mais baixas entre adultos mais velhos, embora isso possa estar re-

lacionado ao fato de que a pseudartrose é mais provável após trauma de alta energia, que é 

menos comum em idosos. Outros fatores de risco hipotetizados incluem sexo masculino, ta-

bagismo, diabetes e fixação operatória deficiente, embora estes não tenham sido claramente 

quantificados com vários estudos marcados por não serem conclusivos e controle inadequado 

de bias (EKEGREN et al., 2018).      

 2.2.4. Câncer ósseo e metástases.                                                                                    

 Na evolução do câncer o osso é frequentemente afetado, seja como metástases ósseas 

ou como perda e fragilidade óssea resultantes de terapias anticâncer. Essas várias complica-

ções da doença estão associadas a uma morbidade importante e a uma qualidade de vida am-

plamente comprometida. Metástases estão associadas a 90% das mortes por câncer. Foi esti-

mado que metade das pessoas que morrem de câncer nos EUA têm envolvimento ósseo. Dife-

rentes tipos de tumor podem ter locais preferenciais de metástases; no entanto, a grande maio-

ria dos tumores metastatiza para o osso, embora em frequências variáveis. O termo doença 

óssea metastática reflete a disseminação de um tumor para o osso. Esse termo pode ser apli-

cado a tumores sólidos, bem como ao mieloma múltiplo, onde o tumor é intrínseco à medula 

óssea (RIZZOLI et al., 2013).                                                                        

 O acometimento do osso é uma das características do mieloma múltiplo. É um câncer 

dos linfócitos B diferenciados, envolvendo uma proliferação clonal na medula óssea. É res-

ponsável por 1% dos novos cânceres em todo o mundo, é a segunda malignidade hematológi-
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ca mais comum e tem uma taxa de sobrevida em 5 anos de 49%. Entre 80 a 90% dos pacien-

tes desenvolvem acometimento ósseo, levando a fraturas patológicas, compressão da medula 

espinhal e dor, coletivamente referidos como eventos relacionados ao esqueleto, que contribu-

em para uma redução da qualidade de vida. Há um aumento substancial na sobrevida global, 

85% das lesões osteolíticas se desenvolvem durante o tratamento da doença (RING et al., 

2018).                                                                                                                                             

 Deve-se levar em conta as patologias anteriormente mencionadas para o desenvolvi-

mento de novos materiais, objetivando a diminuição da possibilidade da falência do tratamen-

to, principalmente por possíveis falhas de material de fixação óssea e até mesmo acelerando a 

recuperação dos pacientes usando os elementos bioativos. Por estes motivos as características 

mais relevantes dos compósitos protetores ósseos mais utilizados para a confecção de materi-

ais ortopédicos serão discutidas a seguir. 

2.3. Compósitos protetores ósseos                                                                                             

O reparo de defeitos ósseos com material implantado se iniciou há milênios; as antigas 

sociedades peruanas e egípcias usavam implantes para curar defeitos ósseos. Uma compreen-

são profunda dos princípios subjacentes foi alcançada, novos métodos e materiais desenvolvi-

dos e uma abordagem multidisciplinar usada para alcançar a regeneração do tecido com su-

cesso. Muitos sistemas de sustentação foram propostos para engenharia de tecido ósseo. Os 

autoenxertos ainda são considerados a melhor opção para reparo do osso. A obtenção de quan-

tidades adequadas deste tecido é complexa e complicações pós-operatórias ocorrem nos locais 

da coleta. Os aloenxertos e os xenoenxertos são boas alternativas, mas estão associados a ris-

cos de transmissão de doenças e imunocompatibilidade. Assim, os substitutos de enxerto ós-

seo sintético são a opção lógica quando se busca atender à demanda crescente por implantes 

ortopédicos (SARKAR; LEE, 2015).                                                                                          

 Os biomateriais se enquadram em três categorias amplas: metais, cerâmica e políme-

ros. A capacidade de se ajustar próximo ao contato direto com o osso (uma zona interfacial de 

~ 100µm), é chamada de osteointegração. Enquanto os metais apresentam propriedades me-

cânicas favoráveis às próteses, como alta resistência e resistência à fadiga, o titânio está sujei-

to a alto desgaste, ao mesmo tempo outros metais apresentam tendência a corrosão, que é 

mais pronunciada quando concomitante ao desgaste. Como as cerâmicas, os polímeros apre-

sentam taxas de degradação ajustáveis e a facilidade de funcionalização são vantajosas para 
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direcionar a adesão e diferenciação celular. Embora as cerâmicas tenham um baixo coeficien-

te de atrito e taxa de desgaste, sua natureza quebradiça e baixa resistência à fadiga são limita-

ções potenciais para uso em aplicações de suporte de carga. As cerâmicas reabsorvíveis inclu-

em cerâmicas de fosfato de cálcio, como as apatitas. Altamente cristalina, a hidroxiapatita es-

tequiométrica tem baixa solubilidade, enquanto as apatitas carbonatadas biomiméticas seme-

lhantes ao mineral ósseo nativo são mais facilmente reabsorvidas. (MADSEN; MEDEDO-

VIC; KOHN, 2020).                          

Os biomateriais podem ser subcategorizados como, bioativos, bioinertes e biotoleran-

tes. Materiais bioativos, podem promover o crescimento de osso novo em condições fisiológi-

cas. Além disso, o tecido ósseo se formará em torno do implante bioativo e aderirá fortemente 

devido à osteogênese (HENCH et al, 1971).                                                                                                                              

Materiais bioinertes exibem interação mínima com o tecido circundante. No caso de 

materiais biotolerantes, uma cápsula de tecido conjuntivo se formará por osteogênese à dis-

tância, e esta cápsula não se fixa ao implante. Também podem ser biodegradáveis, biorresisti-

vos e bioreabsorvíveis. Materiais bioreabsorvíveis fornecem o agente terapêutico durante a 

dissolução controlada. Para muitas aplicações biomédicas, um biomaterial deve mostrar a bi-

oatividade, osteocondutividade e osteoindução. Bioatividade é a propriedade do material do 

implante de fazer ligação direta com o osso vivo. A ligação é normalmente mediada por uma 

camada intermediária (apatita) formada entre o implante e o osso. A osteocondução é definida 

como a capacidade de um material de implante que pode servir de suporte para a formação de 

osso novo e, portanto, promove a adesão, proliferação e diferenciação dos osteoblastos. A os-

teoindução é a capacidade de um biomaterial induzir a formação de novo osso, implantado em 

local não formador de osso, in vivo (KUMAR; BISWAS; BASU, 2015).                 

Há uma variedade de biomateriais que foram pesquisados e usados clinicamente para 

aplicações de regeneração e reparo ósseo. A degradação dos materiais do implante é acompa-

nhada por uma diminuição indesejada nas propriedades mecânicas. Porém se a degradação for 

controlada e gradual, então as cargas serão transferidas dos implantes para o tecido ósseo e 

tecidos moles para prolongar o efeito protetor do estresse. O desenvolvimento de hastes, pla-

cas, pinos, parafusos e âncoras de sutura biodegradáveis tem progredido nos últimos anos. 

Polímeros biodegradáveis, cerâmicas e metais são os três principais tipos de materiais biode-

gradáveis amplamente estudados e usados clinicamente. (SHEIKH et al. 2015).   

 De acordo com estimativas estatísticas, aproximadamente 20 milhões de pacientes em 
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todo o mundo perdem tecido ósseo devido a várias doenças a cada ano. Devido à necessidade 

urgente de desenvolvimento clínico de materiais de reparo que tenham a mesma estrutura e 

função do osso natural, mas também não sejam imunogênicos, a engenharia do tecido ósseo 

surgiu e alcançou rápido desenvolvimento na última década. Com as vantagens de fontes am-

plas, parâmetros ajustáveis (tratamento individualizado) e sem risco de transmissão de doen-

ças, os materiais sintéticos são preferidos pelos pesquisadores. A primeira geração de substitu-

tos do enxerto ósseo consistia em materiais bioinertes, que têm a desvantagem comum de 

formar tecido fibroso na interface, impedindo que o tecido do hospedeiro se integre totalmen-

te aos materiais. Apesar de suas deficiências, a qualidade de vida dos pacientes melhorou de 5 

a 25 anos após a implantação de um biomaterial “inerte” (WEI et al. 2020). 

2.4. Apatitas                                                                                                                                 

 A apatita biológica é um sal de fosfato de cálcio inorgânico com implicação biológica.  

Ao servir como preenchimento em tais tecidos biológicos, a apatita biológica é imprescindível 

para as propriedades físico-químicas dos materiais a granel. Entretanto, atua como o principal 

depósito mineral dos vertebrados, participando dos processos de dissolução e precipitação  de 

elementos químicos, bem como da absorção e formação dos ossos, dentina e cemento in vivo. 

Além disso, devido à similaridade nas composições químicas e estrutura, junto com sua exce-

lente bioatividade e biocompatibilidade, a apatita biológica tem sido usada como substituto 

ósseo para a reconstrução de defeitos ósseos. (LIU et al., 2013).                                                   

 Compósitos à base de apatita de fosfato de cálcio sintético são freqüentemente encon-

trados na literatura que trata da engenharia de tecido ósseo. Este fato não é surpreendente, 

dada a natureza apatítica do próprio mineral ósseo. Certas características foram apontadas 

para análogos biomiméticos sintéticos, permitindo a preparação de cerâmicas bioativas. Res-

salte-se aqui que o aspecto físico-químico, as características das apatitas nanocristalinas - se-

jam de origem biológica ou sintética - diferem significativamente daquelas da hidroxiapatita 

estequiométrica, Ca10(PO4)6(OH)2, especialmente em termos de estequiometria, tamanho do 

cristal, desordem do cristal, parâmetros da célula unitária , características de superfície e esta-

do de hidratação (DROUET, 2013). 
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2.5. Hidroxiapatitas  

 2.5.1 Fosfatos de cálcio potencialmente bioativos                                                            

 O osso é uma estrutura formada por apatita, contendo, além dele, o fosfato de cálcio e 

proteínas fibrinosas do colágeno, permitindo que o organismo obtenha certas vantagens de 

locomoção e ao mesmo tempo mantenha uma reserva de cálcio e fósforo (WOPENKA; PAS-

TERIS, 2005). Hidroxiapatitas e hidroxiapatita natural, em particular, pertencem a um grupo 

amplo de fosfatos de cálcio, as quais de um modo ou outro participam nos processos de meta-

bolismo de cálcio e fósforo. Na Tabela 1 estão apresentados os principais representantes deste 

grupo e suas características principais (DOROZHKIN, 2010). Os dados referentes à hidroxia-

patita estequiométrica serão expostos de forma detalhada mais adiante. 

Tabela 1. Características cristalográficas dos principais fosfatos de cálcio. (DOROZHKIN, 
2010)

  

Composição      Sist.                                             Parâmetros de rede                                                      Arquivo 
  
                                             a (Å)              b(Å)           c(Å)            α (º)              β (º)            γ (º)            ICSD
Ca(H2PO4)2. 

H2O Tricl. 5,610 11,89 6,460 98,60 118,00 83,40 72-1137

Ca(H2PO4)2 Tricl. 7,557 8,253 5,550 109,87 93,68 109,15 70-1381

CaH-
PO4.2H2O Mon. 10,47 15,15 6,37 - 150,13 - 04-0740

CaHPO4 Tricl. 6,900 6,650 7,000 96,35 103,90 88,73 77-0128

Ca8(HPO4)2
(PO4)4 
.5H2O

Tricl. 19,87 9,630 6,875 89,28 92,22 108,95 74-1301

α-Ca3(PO4)2 Mon. 12,88 27,28 15,219 - 126,2 - 29-0359

β-Ca3(PO4)2 Romb. 10,43 - 37,375 - - - 70-2065

Ca10(PO4)6
(OH)2

Hex. 9,424 - 6,879 - - - 74-0566

Ca10(PO4)6F2 Hex. 9,364 - 6,881 - - - 87-2462

Ca4(PO4)2º Mon. 7,023 11,98 9,473 - 90,90 - 70-1369

CaxHy(PO4)z.nH2O n = 3-4,5; 15-20% H2O                                                  amorfo

Ca10-x(HPO4)x(PO4)6-x(OH)2-x (0<x<1)                                                         amorfo 
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 2.5.2 Hidroxiapatita                                                                                                        

 Em termos gerais, as apatitas podem ser descritas conforme a fórmula geral 

A10(PO4)6(OH)2 na qual A são cátions divalentes. A é um caso particular das apatitas em geral, 

a sua característica principal é a presença do íons hidroxila na sua estrutura. É classificada 

como uma cerâmica bioativa importante devido à sua analogia próxima com a porção mineral 

do osso humano e dentes. Representa em média de 30 a 70% da massa óssea. Está presente 

em quantidades maiores no tecido jovem, recém-formado (40-50%) do que no osso de maior 

idade biológica, ou seja, modificado com amadurecimento do organismo (25-30%) (GRAY-

SON, 1994)                                                                                                             

 É o fosfato de cálcio mais estável em temperaturas normais e pH entre 4 e 12. Na lite-

ratura, vários métodos para prepará-la na forma cristalina têm sido relatados, incluindo rea-

ções de estado sólido, técnicas de plasma, crescimento de cristais em condições hidrotermais, 

hidrólise por camada de outros fosfatos de cálcio e cristalização sol-gel. Essencialmente, a 

síntese de HA por meio de soluções aquosas supersaturada é vantajosa devido ao baixo custo 

e simplicidade, no entanto a maioria dos procedimentos sintéticos levou a formação de produ-

tos não estequiométricos (DOROZHKIN; EPPLE, 2002). Portanto, cada lote do produto sinté-

tico deve ser controlado por meio da difratometria de raios-X. Variedades naturais de apatita 

pertencem a uma extensa variedade de substituições de cátions e ânions. Uma dessas formas é 

a hidroxiapatita estequiométrica Ca10(PO4)6(OH)2 que é considerada a hidroxiapatita clássica. 

 2.5.3.Estrutura hexagonal da hidroxiapatita                                                                                

     A estrutura de hidroxiapatita pertence a um sistema hexagonal com grupo espacial  

P63/m. As dimensões da célula unitária hexagonal puro são: a = b = 9.37 e  c = 6.88Å.  A Fi-

gura 4 mostra a ficha do banco de dados ICSD referente a este composto que contem distânci-

as interplanares e intensidades no difratograma de Raios-X (file PDF- 09-0432). Estes dados 

podem ser considerados para a identificação inequívoca  do composto.  



'  

   Figura 4. Distâncias interplanares e intensidades do difratograma de Raios-X da hi-       

    droxiapatita (fonte: ICSD - file PDF- 09-0432).    

                                                                                                                  

 Qualquer substituição tem um efeito nos parâmetros da rede, de forma que a HA bio-

lógica se desvia do arranjo cristalino perfeito dos íons dependendo dos aditivos e das posições 

que ocupam na rede. É um material inorgânico e a maioria das ligações químicas primárias 

encontradas em materiais cerâmicos são uma mistura de tipos iônicos e covalentes, o que ex-

plica a afinidade da HA com os materiais cerâmicos em geral (USKOKOVIÇ; USKOKOVIÇ, 

2011).                                                                                                                               

 Considerando-se as diferentes posições ocupadas por átomos de cálcio e oxigênio no 

grupo espacial P63/m, a sua fórmula por unidade de célula pode ser escrita como 

Ca14Ca26(PO1O2O32)6(OH)2. Os tetraedros PO4 formam unidades estruturais básicas e os 

grupos OH encontram-se nos túneis perpendiculares ao eixo z (GUIMARÃES, 2014). 

31



� 


                               Figura 5. Estrutura da hidroxiapatita (GUIMARÃES, 2014). 

As partículas primárias que se desenvolvem nos tecidos do osso são cristais de apatita, 

mas sua rede cristalina pode ser distorcida a tal grau que sua estrutura será considerada como 

intermediária entre a amorfa e a classicamente cristalina (WEELER; LEWIS, 1977). 

2.5.4 Substituições na hidroxiapatita                                                                                

 Devido a  presença de dois diferentes átomos do cálcio (Figura 5) a estrutura da hidro-

xiapatita permite as substituições isomorfas com grande facilidade. O Ca2+ pode ser substituí-

do por metais com raios iônicos compatíveis como o Pb2+, Cd2+, Cu2+, Zn2+, Sr2+, Co2+, Fe2+. 

Deste modo podem ser obtidos tanto os compostos individuais (MAVROPOULOS, 1999) 

como, evidentemente, as soluções sólidas de substituição. Basta dizer que os dados cristalo-

gráficos para as apatitas substituídas estão contidos em pelo menos 20 fichas do banco de da-

dos internacional ICSD. Este tipo de substituição é conhecido como substituição isovalente já 

que a carga é idêntica. A capacidade para substituição pode ser utilizada para a remoção dos 
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íons de elementos bivalentes tóxicos em particular o chumbo.                                                  

 Os grupos OH que se encontram nos túneis da estrutura e tem possibilidade de deslo-

camento, por sua vez, podem ser removidos e trocados pelos halogenetos: fluoreto, brometo e 

cloreto. Essas substituições podem mudar, os parâmetros de rede cristalina, as dimensões dos 

cristais, a textura superficial e a estabilidade da estrutura da hidroxiapatita (BOIVIN, 2007).                              

 Hidroxiapatitas substituídas com múltiplos elementos são direcionadas para respostas 

biológicas específicas. Na hidroxiapatita, mesmo uma pequena quantidade de dopagem pode 

criar uma alteração significativa de propriedades críticas, como solubilidade, tamanho de par-

tícula, morfologia, área de superfície específica, porosidade. Além disso, os elementos de do-

pagem acabarão sendo liberados in vivo tornando esses materiais como sistemas multifuncio-

nais para a liberação de íons biologicamente ativos. O desenvolvimento de biomateriais con-

tendo estrôncio tem recebido uma atenção importante. O estrôncio é relatado como um vetor 

para a regeneração óssea, estimulando a atividade dos osteoblastos e sua proliferação, bem 

como reduzindo a reabsorção óssea e mediando a inibição da atividade dos osteoclastos. Foi 

sugerido que a concentração de Sr é maior na região de alto turnover metabólico e no osso 

novo do que no osso velho (GARBO et al., 2020). As características dos principais substituín-

tes seguem abaixo.

2.6 Estrôncio                                                                                                                   

O estrôncio foi descoberto em 1790 em uma mina perto da vila escocesa de Strontian 

e foi isolado em 1808. Sr é um dos metais alcalino-terrosos. Nunca ocorre de forma livre na 

natureza, pois o Sr metálico oxida-se facilmente formando óxido de estrôncio, de cor amare-

lada. O Sr é bem conhecido a partir dos minerais celestita (SrSO4) e estrontianita (SrCO3). O 

estrôncio (massa atômica 87,6) é classificado em décimo quinto na ordem da abundância 

crostal elemental em que ocorre a uma concentração de 450 mg/kg. Na água do oceano, o es-

trôncio é o mais abundante oligoelemento, atingindo valores de até 8 mg/l. O estrôncio é um 

constituinte natural de alimentos e bebidas. Carnes, aves, vegetais e frutas contêm quantida-

des relativamente baixas do elemento (variação de 0,3–5,1 mg/kg), enquanto que em cereais, 

grãos e frutos do mar pode estar presente em concentrações de até 25 mg/kg. Assim sendo, o 

conteúdo de estrôncio da dieta humana e a ingestão diária do elemento variam de acordo com 

a área geográfica e o tipo de alimento consumido (CABRERA et al., 1999).                                                                                                                                     

 Os fosfatos de estrôncio têm atraído pouca atenção em comparação com os fosfatos de 

33



cálcio, devido ao uso limitado deles nas aplicações práticas. Menos ainda foi conhecido sobre 

a síntese das soluções sólidas com outros metais bivalentes, principalmente o cálcio.  Do pon-

to de vista estrutural fosfatos de estrôncio são análogos completos dos fosfatos de cálcio, 

como se pode ver da Tabela 2 (GUIMARÃES, 2014)   

Tabela 2. Características cristalográficas dos principais fosfatos de estrôncio. 

         

  Isto se aplica a hidroxiapatita contendo estrôncio (HASr) e  as soluções sólidas com 

base deste composto. Os parâmetros da rede hexagonal do Sr5(PO4)3(OH) de alta pureza a = 

b = 7.289 ± 0.002 e c = 9.776 ± 0.002 Å são próximos aos parâmetros ao seu análogo com 

cálcio. A substituição do Ca2 + com Sr2 + na HA sempre é isomórfica com evolução gradual 

entre os dois limites da composição (contendo 100% Ca e 100% Sr). (ZAHRA et al., 2014).                                                                                                                                                                 

 A biocompatibilidade das suspensões foi estudada em relação a viabilidade celular, 

apoptose, proliferação e morfologia, usando a linhagem de células de osteossarcoma SAOS-2. 

Os dados relatados evidenciaram um aumento de proliferação celular em nanopartículas de 

HA contendo carga maior de Sr2+. A morfologia celular permaneceu essencialmente inaltera-

da. (FRANELLI, 2017).                                                                                                             	

	 A ligação de Sr no soro ou plasma às proteínas é da mesma ordem de magnitude que a 

do Ca. Os dados de balanço para o homem de referência podem ser assim resumidos (mili-

gramas de Sr por dia): ingestão por alimentos e líquidos 1,9; perda na urina 0,34; perda nas 

fezes 1,5; outras perdas, por exemplo, no suor 0,02 e no cabelo 0,2 (NIELSEN, 2004).                                             

 Em estudos experimentais com ratos com função renal normal, exame histológico de 

amostras de osso revelou a administração oral de baixas doses de estrôncio (teor de Sr na die-

ta <4 g/l) para aumentar a taxa de formação óssea e a densidade do osso trabecular. Esta ob-

Composição      Sist.                                 Parâmetros de rede                                                                  Arquivo 
  
                                           a (Å)         b(Å)           c(Å)            α (º)              β (º)            γ (º)        ICSD
Sr(H2PO4)2.

H2O
Tricl. 5,790 12,02 6,880 97,95 118,33 84,83 44-0796

Sr(H2PO4)2 Tricl 6,745 7,083 7,801 103,98 96,97 109,7 88-1545

SrHPO4 Tricl. 7,184 6,790 7,256 94,68 104,97 88,77 70-1215

α-Sr3(PO4)2 Romb. 5,389 - 19,795 - - - 14-0271

Sr4(PO4)2º                                                           Não indexado                                                                  20-1208
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servação foi encontrada devido a uma estimulação induzida por estrôncio da atividade osteo-

blástica evidenciada por um aumento na quantidade de osteóide, que foi notado na ausência 

de qualquer defeito de mineralização ou qualquer alteração na superfície osteoclástica ou no 

número de osso ativo-células reabsorventes. Sugeriu-se que o fato de o aumento da atividade 

osteoblástica não ter sido acompanhada por aumento da reabsorção óssea ser devido ao reco-

brimento da superfície óssea endosteal com osteóide, evitando-se a reabsorção óssea (CA-

BRERA et al., 1999).                                                                                               

 Em condições patológicas como osteoporose, trauma ósseo severo ou defeitos ósseos 

de tamanho crítico pode haver a retardo na consolidação óssea e/ou fraturas não consolidadas. 

A engenharia de tecido ósseo tem como foco a criação de dispositivos capazes de fornecer 

suporte físico, ativando células formadoras de osso (conceitos, respectivamente, definidos 

como osteocondutividade e osteoindutividade) com o objetivo de auxiliar e acelerar a osteo-

gênese. Resultados experimentais convincentes mostraram a eficácia dos cátions de estrôncio, 

como agentes osteoindutores e antiosteoporóticos. O estrôncio modula a remodelação óssea 

aumentando a formação óssea e suprimindo a reabsorção óssea (MONTAGNA et al., 2020).                                                  

 Então, é fundamental que as peculiaridades do elemento estrôncio, como, por exem-

plo, a possibilidade de acelerar a fisiologia óssea sejam aproveitadas no desenvolvimento dos 

compostos protetores ósseos. 

 2.7. Vanádio                                                                                                                     

 Historicamente, a descoberta do vanádio foi feita por Andrés Manuel del Río, enquan-

to ele examinava um mineral de chumbo obtido em Zimapan, no México. Inicialmente, del 

Rio chamou de eritrônio (vermelhidão), devido à cor vermelha que o aquecimento confere aos 

seus sais. No entanto, a Sociedade Química Francesa considerou que del Rio não havia des-

coberto um novo elemento químico, mas sim o cromo impuro, de modo que a identificação do 

vanádio ocorreu em 1830 por Sefstrom, que o isolou de um mineral extraído nas minas de Ta-

berg, na Suécia. O vanádio deve seu nome a Vanadis, a deusa escandinava do amor, da beleza 

e da fertilidade, por causa de seus compostos multicoloridos (DEL CARPIO et al., 2018).    

 O vanádio, é um elemento metálico cinza (Z = 23) de estrutura cúbica centrada, que 

devido ao seu alto ponto de fusão é considerado um metal refratário. Este metal está localiza-

do na primeira série de transição da Tabela Periódica, especificamente no grupo 5 (grupo VB). 

É o 5º metal de transição mais prevalente presente no solo.  A vanadatoapatita é análoga estru-
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tural da hidroxiapatita clássica e hidroxiapatita com estrôncio (GUIMARÃES, 2014).                                                                                              

 O íon tetraédrico PO4 pode ser substituído pelo tetraedro contendo vanádio, VO4, le-

vando à formação da vanadatoapatita Ca10(VO4)6(OH)2 e também à formação de soluções só-

lidas de substituição contendo  ambos grupos tetraédricos tipo Ca10(PO4)6-x (VO4)x (OH)2. Já 

é sabido que a troca parcial ou completa do íon (PO4)3- pelo íon (VO4)3- resulta na formação 

de compostos isomórficos altamente estáveis. Conforme as recomendações da literatura as 

soluções sólidas fosfatoapatita-vanadatoapatita podem ser preparadas, misturando-se as solu-

ções contendo os íons vanadato com a solução de nitrato de cálcio com aquecimento perto do 

ponto de ebulição. (BOECHAT et al., 2000).                                                                   

 No limite do pH neutro, as soluções aquosas de vanadato consistem na mistura de es-

pécies aniônicas e oxovanadatos. O oxovanadato mais simples é monomérico. As conforma-

ções dos diferentes íons contendo vanádio estão mostradas na Figura 6 (MICHIBATA, 2012).
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Figura 6. Representação esquemática dos poliedros de vanádio.  

V1 a V10 vs carga iônica (MICHIBATA, 2012). 

  

Até o momento, o comportamento farmacológico de vários compostos de vanádio tem 

mostrado resultados muito promissores, que motivaram seu estudo em vários grupos ao redor 

do mundo. Mais de 4000 patentes de compostos de vanádio foram depositadas para seu uso 
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como antiparasitário, antiviral, antibacteriano, antitrombótico, anti-hipertensivo, anti-ateros-

clerótico, espermicida e anti-tuberculose ; no entanto, a maioria das patentes concentra-se em 

seu uso como medicamentos anticâncer e antidiabéticos. Em vertebrados, o vanádio entra no 

organismo principalmente através dos tratos digestivo e respiratório através da ingestão de 

alimentos e inalação de ar  (TREVIÑO et al., 2019).                                        

 Desde o início do século 20, o vanádio já era reconhecido como um elemento biológi-

co relevante, até 1980 o interesse em pesquisas sobre complexos de vanádio era escasso. No 

início dos anos 70, a maioria dos estudos foi realizada para obter informações sobre sítios de 

outros íons metálicos com papéis funcionais em proteínas. No final dos anos 70, o interesse 

pela química bioinorgânica do vanádio aumentou enormemente após a compreensão das am-

plas implicações resultantes das semelhanças entre o fosfato e o vanadato, notoriamente a for-

te inibição da bomba sódio/potássio/ATPase (Na+, K+-ATPase) (PESSOA, 2015).                                                 

 Uma vez na corrente sanguínea, liga-se às proteínas séricas, em particular à transferri-

na, então é distribuído para os tecidos. Na apatita dos ossos, o vanadato pode substituir o fos-

fato; aqui, a meia-vida do vanádio é de cerca de 5 dias. A eliminação do vanádio reabsorvido 

ocorre pelo trato urinário. A capacidade do vanadato de substituir o fosfato na apatita aponta 

para uma similaridade pronunciada entre vanadato e fosfato e, portanto, para um possível pa-

pel geral do vanadato em processos fisiológicos envolvendo fosfato. Os ânions tetraédricos 

vanadato e fosfato são, na verdade, análogos estruturais quase do mesmo tamanho, com um 

volume das esferas circunscritas de 125 e 102 Å, respectivamente. O vanadato pode substituir 

o fosfato em enzimas como fosfatases e quinases.(REHDER, 2015).                                     	

	 Determinação dos produtos de solubilidade de apatitas de fosfato e vanadato a 37 °C 

em 0,165 M  de solução de cloreto de sódio mostrou que o composto contendo vanádio é mais 

solúvel provavelmente porque o raio covalente de (VO4)3- (0,122 nm) é maior do que (PO4)3-

(0,110 nm) (GUPTA et al., 1987). O compósito Ca5(VO4)3(OH) contendo gálio assim obtido 

foi caracterizado como um material não tóxico biologicamente compatível (MELNIKOV, 

2019b).                                                                                                                                     

 A fosfatase alcalina, que diretamente participa no metabolismo do osso, pode ser ini-

bida por vanádio em estados de oxidação IV ou V. Na maioria dos casos, o íon vanádio é me-

lhor inibidor que o vanadato. Outros inibidores potentes da fosfatase alcalina são o molibdato 

e periodato. Por isso é altamente provável que o vanadato iniba espécies com a geometria bi-
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piramidal trigonal. A estrutura cristalina da fosfatase alcalina mostra que a área ativa está pró-

xima à superfície da molécula [SIGEL; SIGEL,1995).                                                                                                           

 Atualmente, além de sua própria relevância bioquímica e suas aplicações prospectivas 

na medicina e como uma sonda em estudos de proteínas, o vanádio também é um elemento 

relevante em vários campos industriais como ligas metálicas, catalisadores heterogêneos, re-

des moleculares, nanomateriais e construção de baterias. As áreas onde o estudo da química 

do vanádio é relevante são amplas e os desenvolvimentos alcançados durante os últimos anos 

foram enormes (PESSOA, 2015).                                                                                         

 Em relação ao exposto anteriormente, a capacidade de maior solubilidade e reforço 

estrutural dos compostos onde o elemento químico vanádio é inserido o tornam importante 

candidato a substituinte de materiais para ortopedia. 

  2.8. Gálio                                                                                                                         

 O gálio é um elemento químico de símbolo Ga, de número atômico 31 e massa atômi-

ca 69,7. Foi descoberto através da espectroscopia, em 1875, por seu espectro característico 

(duas linhas no ultravioleta), ao examinar uma blenda de zinco procedente dos Pireneus. No 

mesmo ano, foi isolado por Lecoq de Boisbaudran, através do processo de eletrólise do hidró-

xido numa solução de hidróxido de potássio dando ao novo elemento o nome do seu país na-

tal: Gallia. Como era de costume, finais do século XIX, o descobridor utilizou um jogo de pa-

lavras com seu próprio nome para nomear o elemento: “gallus” significa “galo”, “coq” em 

francês. Em solução aquosa, encontra-se particularmente em estado de íon trivalente (Ga3+) 

(HUHEEY; KEITER; KEITER, 1997).                                                                                         

 O íon gálio Ga3+ supostamente “livre”, na realidade, está hidratado por seis moléculas 

de água conforme um arranjo octaédrico. A hidrólise ocorre quando uma molécula de água 

adicional retira um próton de uma das moléculas que rodeiam o gálio. Como resultado, forma-

se um íon hidrônio (H3O +) e, deste modo, o meio torna-se ácido (MARTELL; HANCOCK, 

1996).                                                                                                                                           

 Se o hidróxido amorfo Ga(OH)3 perder uma molécula de água converte-se em uma 

fase cristalina estável GaO(OH), menos solúvel em solução neutra do que Ga(OH)3. No en-

tanto, o hidróxido é solúvel em meio básico com a formação de Ga(OH)4 - (galato) . Neste 

íon, a coordenação do gálio muda e já torna-se tetraédrica (Figura 7). O íon central está rode-
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ado por quatro grupos OH- que são facilmente substituídos por outros grupos ou átomos no 

meio fisiológico (GREEN; WELCH, 1989). 

' 


Figura 7. Forma tetraédrica do íon galato (GREEN; WELCH, 1989).


      

Embora os sais e complexos de gálio não tenham função fisiológica conhecida no cor-

po humano, algumas de suas características permitem que eles interajam com processos celu-

lares e proteínas biologicamente importantes. Realmente, as propriedades bioquímicas do 

Ga3+ são muito similares às do Fe3+ , especialmente na capacidade de ligação protéica e para 

formar quelatos, estas características em parte, podem explicar os efeitos fisiológicos do gá-

lio. O alto grau de correspondência no comportamento químico destes íons pode ser atribuído 

aos valores comparáveis dos seus raios iônicos e capacidade eletrostática (STAFF et al., 

2011). 

 Isso levou ao desenvolvimento de compostos de gálio como agentes diagnósticos e 

terapêuticos na medicina, especialmente nas áreas de doenças ósseas metabólicas, câncer e 

certas infecções. Além disso, os sais de gálio exibiram atividade antiinflamatória e imunossu-

pressora em modelos animais de doenças humanas, enquanto estudos mais recentes mostra-

ram que eles podem funcionar como agentes antimicrobianos contra uma variedade de pató-

genos (CHITAMBAR, 2010; OLAKAMI; BRITIGAN; SCHLESINGER, 2000). 

39



 Este elemento também mostrou atividade antibiótica contra bactérias em amostras de 

escarro de pacientes com fibrose cística e em modelo de camundongo com infecção das vias 

aéreas (GOSS et al., 2018). 

 Recentemente, um estudo foi realizado sobre os efeitos do nitrato de gálio (‘‘ GaNit ”) 

para aplicações percutâneas em pacientes com artrite de joelho. Foi demonstrado que em to-

dos os momentos após o tratamento o grupo de pacientes tratados com o nitrato de gálio apre-

sentou ganhos de qualidade de vida significativamente superiores aos do grupo controle de 

pacientes tratados com solução salina. Os participantes perceberam a melhora de seus sinto-

mas em termos de dor, redução dos sinais flogísticos e recuperação do bem-estar geral (AL-

BUQUERQUE et al., 2018). 

No que diz respeito à interação do gálio com hidroxiapatita e outros componentes do 

osso, pode-se falar do seu efeito combinado na mineralização óssea, como potente bloqueador 

de absorção mineral pela diminuição da secreção ácida dos osteoclastos, interferindo no pro-

cesso de cristalização. Isto parece ser mediado pela inibição da bomba de próton ATP-ase, de-

pendente da sensível membrana osteoclástica (WARRELL et al., 1984) 

 Embora os detalhes da ação do gálio no osso ainda sejam incertos, está bem estabele-

cido que o mecanismo envolve também  a inserção do gálio na matriz da hidroxiapatita prote-

gendo-o da reabsorção e melhorando as propriedades biomecânicas do sistema esquelético 

(MELNIKOV; MALZAC; COELHO, 2008). 

 Um novo material foi obtido (MELNIKOV et al., 2009), introduzindo íons de gálio na 

rede cristalina da matriz de hidroxiapatita (HA-Ga). Em ambos os casos, os parâmetros de 

rede de HA-Ga eram idênticos aos da hidroxiapatita sintética pura. O gálio não substitui o 

cálcio devido à substituição heterovalente e consequentemente não produz distorções na es-

trutura da matriz da hidroxiapatita, permanecendo fortemente fixo na forma de uma solução 

sólida de intercalação. Trabalhos experimentais com ratos realizados recentemente para anali-

sar o potencial terapêutico das hidroxiapatitas substituídas mostraram que o gálio estimula a 

cicatrização de defeitos, ao mesmo tempo que aumenta as propriedades osteoindutivas e oste-

ocondutivas desses materiais (CASSINO et al., 2018).                                                       

 A atividade imunomodulatória do gálio foi observada na supressão da resposta alérgi-

ca, inibindo a atividade das células T e macrófagos, sem efeito imunossupressor ou citotóxico. 

Nas doenças autoimunes, mediadas por células T como doença de Reiter e artrite reumatóide, 
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desenvolveu-se uma menor reação inflamatória, com menos sinovite, ‘panus’, reabsorção 

subcondral, degeneração cartilaginosa e neoformação óssea periosteal, apesar de que, neste 

caso, a escolha do grupo controle é problemática (CHITAMBAR, 2010).                                   

 A capacidade do gálio de interferir na utilização do ferro por certos microrganismos 

levou a investigações dirigidas a explorar o potencial do gálio como uma droga antimicrobia-

na. Foi demonstrado que o nitrato de gálio e a transferrina-gálio bloqueiam o crescimento de-

pendente de ferro do Mycobacterium tuberculosis e do complexo M. avium  extracelularmen-

te, bem como dentro de macrófagos humanos. Uma vez que os materiais hidroxiapatita-Ga 

foram os mais eficientes em termos de ação antibacteriana, eles também foram investigados 

quanto à toxicidade contra células de mamíferos (KURTJAK et al., 2016). Embora os testes 

em células de camundongos tenham se mostrado negativos, acreditamos que antes do uso de 

enxertos em ensaios clínicos, experimentos adicionais são necessários para confirmar a cito-

compatibilidade contra células de mamíferos maiores. Nesse aspecto, as células de macaco 

parecem ser mais apropriadas, pois os símios são geneticamente mais próximos dos humanos 

( DELEON et al., 2009).  

Os cátions bioativos presentes em materiais inorgânicos para aplicações ortopédicas 

podem levar a alterações físicas, químicas e biológicas indesejáveis nos tecidos adjacentes. O 

gálio metálico é atualmente considerado relativamente não tóxico em humanos e seu manu-

seio não é considerado perigoso, pois é insolúvel em água e, portanto, não é facilmente absor-

vido pela pele (CADWALLADER, 2003). 

Devido as suas características interessantes e promissoras, o gálio merece ser futura-

mente avaliado do ponto de vista experimental e clínico, em ortopedia, traumatologia e doen-

ças relacionadas com o câncer. Maior conhecimento dos mecanismos envolvidos pode forne-

cer as idéias para estratégia terapêutica, com o objetivo de diminuir hipercalcemia e perda ós-

sea. Espera-se que novos compostos do gálio sejam desenvolvidos e avaliados clinicamente.  

 Este trabalho tem um enfoque de preparar a hidroxiapatita modificada com os elemen-

tos bioativos de melhor afinidade para HA como matriz: estrôncio em vez de cálcio, vanádio 

em vez de fósforo e através da substituição heterovalente do gálio. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo geral  

Desenvolver materiais para ortopedia contendo gálio na matriz da hidroxiapatita modificada 
com estrôncio e vanádio. 
                                              

                                                         

3.2. Objetivos específicos 

 1. Sintetizar a hidroxiapatita contendo vanádio, gálio e estrôncio na sua matriz. 

 2. Desenvolver a síntese de vanadatoapatita contendo gálio na sua matriz introduzindo o es-

trôncio nos sítios do cálcio. 

3. Estudar as propriedades físico-químicas dos compostos sintetizados. 

4. Estudar a morfologia dos compostos obtidos usando a microscopia eletrônica de varredura 

em  vários aumentos das imagens  

5. Tabular os resultados de difratometria de raios-X e microscopia eletrônica de varredura 

para inserção em bancos de dados. 

6. Aplicar testes de citotoxicidade in vitro para avaliar a sua toxicidade e possibilidade de uso 

na clínica ortopédica. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

     4.1. Métodos de análise das amostras 

              4.1.1. Microscopia eletrônica de varredura 

 A microscopia eletrônica de varredura (MEV) utiliza um feixe de elétrons, o que per-

mite solucionar o problema de resolução relacionado com a fonte de luz branca. Permitem 

aumentos de 300.000 vezes ou mais, para a maior parte de materiais sólidos, conservando a 

profundidade de campo compatível com a observação de superfícies rugosas. Fornece rapi-

damente informações sobre a morfologia de uma amostra sólida. E produz imagens de apa-

rência tridimensional das amostras, resultado direto da grande profundidade de campo.                                                                                              

 A técnica utiliza um feixe de elétrons de pequeno diâmetro para explorar a superfície 

da amostra, ponto a ponto. A maioria dos instrumentos usa como fonte de elétrons um fila-

mento de tungstênio (W) aquecido, operando numa faixa de tensões de aceleração de 1 a 50 

kV. O feixe é acelerado pela alta tensão criada entre o filamento e o ânodo. Para serem detec-

tadas, as partículas e/ou os raios eletromagnéticos resultantes da interação do feixe eletrônico 

com a amostra devem retornar à superfície da amostra e daí atingirem o detector (DEDAVID; 

GOMES; MACHADO, 2007).                                                                                                    

 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de energia dispersiva de 

raios-X (EDS) para análise da vanadatoapatita foram realizadas em um equipamento JEOL-

JSM 5800. As morfologias das amostras de vanadatoapatita com estrôncio foram caracteriza-

das por microscopia eletrônica de varredura por emissão de campo usando um instrumento 

Hitachi TM3000 Desk-top. 

             4.1.2. Espectroscopia de energia dispersiva de raios-X (EDS)

  A EDS é um método que faz parte da microscopia eletrônica de transmissão. Este es-

pectro (diagrama de raios-X) consiste numa série de picos que representam o tipo e avalia a 

quantidade de cada elemento presente na amostra. As amostras geralmente são pós e compósi-
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tos podendo ser investigados e as amostras dependerão do aparelho a qual a EDS está acopla-

da (microscópio eletrônico de varredura ou transmissão) (QUEIROZ et al., 2012).                 

 Os métodos microanalíticos, que são associados aos da microscopia eletrônica, permi-

tem a identificação e quantificação dos elementos químicos (geralmente do boro ao urânio) 

que estão presentes na superfície ou dentro das amostras, dependendo do método de prepara-

ção da amostra. As técnicas de microanálise de raios-X (espectrometria de energia dispersa 

(EDS) ou espectrometria de comprimento de onda dispersa (WDS) usam os raios-X gerados 

por uma amostra bombardeada com um feixe de elétrons acelerado. Ambas as técnicas permi-

tem a obtenção de espectros de emissão na faixa dos raios-X, nos quais os máximos corres-

pondem às energias ou comprimentos de onda característicos dos elementos químicos e per-

mitem sua análise rápida (10 s). Normalmente, a resolução analítica depende da energia do 

feixe incidente, da massa atômica, do número atômico e da densidade da amostra, respecti-

vamente, sendo mais difícil a análise de elementos leves, como os presentes na composição de 

fosfatos de cálcio. A coleta de dados e a análise EDS é um processo relativamente rápido, de-

vido ao espectro completo de energia que pode ser adquirido simultaneamente. EDS é am-

plamente utilizado para análise elementar de biomateriais (MICULESCU et al., 2020).            

 O mapeamento elementar é baseado na compilação de dados de composição elementar 

extremamente específicos em uma área de uma amostra. Isso normalmente é feito em um 

MEV ou MET usando análise EDS. Uma imagem de alta resolução da área de interesse é co-

letada junto com os dados EDS e os dois são correlacionados. Para cada pixel da imagem 

digital coletada, um espectro elementar completo também é coletado. Ao processar esses es-

pectros, a intensidade relativa dos recursos espectrais associados a uma série de elementos de 

interesse pode ser traduzida em camadas de colorização computadorizadas, que codificam as 

cores da fotomicrografia eletrônica, significando camadas e locais de informações de compo-

sição elementar em sua amostra. Com o processamento adicional, não apenas a composição 

elementar bruta pode ser usada neste processo de colorização, mas as fases composicionais 

únicas podem ser coloridas de forma semelhante, ou a composição quantitativa de um deter-

minado elemento examinada em um modo de mapa térmico falso (BOSMAN et al., 2006).  
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             4.1.3. Difração de raios-X 

 O princípio da difratometria de raios-X consiste em uma amostra cristalina e irradiada 

com raios-X com comprimento de onda comparável com as distâncias interplanares da amos-

tra. O quadro de difração consiste de picos que correspondem a certo ângulo ou distância in-

terplanar caracterizando a geometria do cristal. As amostras amorfas em princípio não podem 

produzir o quadro de picos por que as distâncias são caóticas e não permitem tirar conclusões 

sobre a estrutura. Este método é considerado uma espécie de “impressão digital” de cada 

composto por que o kit de distância e ângulos é único para cada cristal, portanto os resultados 

de difratometria de raios-X estão coletados em grandes bancos de dados que permitem fazer 

comparações com os dados experimentais e identificar ou não um composto cristalino, no 

caso dos dados experimentais não encontram um padrão no banco de dados a estrutura do 

cristal é considerada única. Nestes casos os dados são inclusos nos bancos de dados como 

compostos novos.                                                                                                        

 Os dados experimentais desse trabalho foram obtidos usando um difratômetro Rigaku 

Miniflex com radiação Cu Kα (λ = 1,5418 Å) em uma faixa 2θ de 20° a 80° com um tamanho 

de passo de 0,02° e tempo de medição de 5s por etapa. O composto foi identificado por com-

paração do padrão experimental de raios-X com arquivos de banco de dados disponíveis no 

Inorganic Crystal Structures Database (ICSD).  

 4.1.4. Espectroscopia infravermelha de transformação de Fourier (FTIR) 

 A espectroscopia infravermelha usando a transformação de Fourier (FTIR) pode for-

necer informações fundamentais sobre a estrutura molecular de componentes orgânicos e 

inorgânicos, e é uma das técnicas analíticas mais versáteis para a caracterização química não 

destrutiva, de amostras geológicas. O mecanismo subjacente da técnica FTIR está associado a 

transições entre os estados de energia vibracional quantizada. Na análise de FTIR, a absorção 

da radiação infra-vermelha (IR) ocorre quando um fóton transfere para uma molécula e exci-

ta-o a um estado de energia superior. Os estados excitados resultam nas vibrações de títulos 

moleculares (isto é, alongamento, flexão, torção, balanço, vibração e deformação fora do pla-

no). O número de ondas de cada pico de absorvância IR é determinado pelas propriedades fí-

sico-químicas intrínsecas da molécula correspondente, e é, portanto, diagnóstico, como uma 
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impressão digital desse grupo funcional específico.                                                                     

 Moléculas com momentos de dipolo são detectáveis por IR, e a maioria dos compostos 

inorgânicos e orgânicos no meio ambiente é IR ativa. Grande parte da literatura relacionada à 

FTIR se concentra na região de luz do infravermelho médio (MIR) (aproximadamente 4000 a 

400 cm-1). A absorbância de cada banda vibracional é frequentemente medida pela altura má-

xima ou pela área integrada entre o pico e uma linha de base. Vários algoritmos estão dispo-

níveis para definir uma linha de base. A linha de base mais usada é uma linha linear que é tan-

gente para os mínimos em cada lado do pico. Este tipo de linha de base é fácil de definir e al-

tamente reprodutível entre os operadores. Alternativamente, as linhas de base foram definidas 

com uma curva de flexibilidade ou francesa, as combinações gaussianas, e usando espectros 

de amostras analisadas da mesma composição, exceto que as moléculas de interesse estão au-

sentes (CHEN et al., 2015).                                                                                                          

 Os espectros de infravermelho da transformação de Fourier (FTIR) foram registrados 

usando um espectrômetro Bruker Vertex 70 em uma faixa de 400 a 4000 cm-1. As medições 

de FTIR foram conduzidas usando amostras preparadas a partir de alguns miligramas da 

amostra misturada com pó de KBr fino.  

4.2. Preparação das amostras 

 Os materiais de partida para a síntese de vanadatoapatita foram hidróxido de cálcio, 

Ca(OH)2, metavanadato de amônio NH4VO3 e nitrato de gálio hexa-hidratado Ga(NO3)3· 

6H2O, todos de grau analítico de pureza adquiridos da Merck e Sigma-Aldrich, respectiva-

mente. As quantidades exatas de materiais de partida foram correspondentes aos coeficientes 

estequiométricos correspondentes à equação (1). Água destilada contendo sal de gálio foi adi-

cionada para formar uma pasta de consistência correspondente à pasta de dentes. A mistura foi 

reduzida a pó, então seca por 24 h a 90 °C, moída novamente e tratada novamente por 30 min. 

Finalmente, a amostra foi aquecida em um cadinho de platina a 600 °C por 24 h. Essas pre-

cauções são necessárias para garantir a remoção da amônia NH3 presa na rede de cristal de 

vanadatoapatita. O processo pode ser descrito pela equação:  

                              5Ca(OH)2 + 3NH4VO3 = Ca5(VO4)3(OH) + 3NH3 + 9H2O                   (1) 
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 Os materiais de partida para síntese da hidroxiapatita de estrôncio-vanádio foram hi-

dróxido de estrôncio Sr(OH)2 · 8H2O e metavanadato de amônio NH4VO3 de grau analítico de 

pureza, adquirido da Sigma-Aldrich e Merck, respectivamente hidróxido de gálio Ga(OH)3 foi 

especialmente preparado por precipitação lenta a partir de uma solução de nitrato de gálio a 

10% hexa-hidratado (Aldrich) com uma solução de hidróxido de amônio a 2% (Merck). O 

produto foi seco a 90 °C durante 36 horas, moído e seco de novo até peso constante. O gálio 

como dopante deve preferencialmente vir de Ga(OH)3, cuja dissociação produz exclusiva-

mente íons de gálio e água. Por outro lado, no estado sólido, íons nitrato de gálio hexahidrata-

do, Ga(NO3)3 · 6H2O imediatamente polimerizariam vanadato de amônio em ácido vanádico 

sólido inerte H3VO4 (V2O5 · H2O) e a interação pararia. Esta ocorrência é facilmente desco-

berta por uma coloração amarela brilhante. 

 A síntese da hidroxiapatita de estrôncio-vanádio foi realizada por meio de uma reação 

química no estado sólido entre os reagentes já mencionados. Este método parece apresentar 

vantagens em relação à técnica de coprecipitação mais comumente utilizada (MELNIKOV; 

GONÇALVES, 2015), permitindo evitar a indesejável polimerização do íon vanadato em 

meio aquoso.                                                                                                                    

 Os reagente de partida usados para a síntese do vanadato puro foram NH4VO3 e 

Sr(OH)2 · 8H2O, misturados de forma a obter a proporção Sr:V = 3,85, característica desta 

hidroxiapatita. Após trituração completa, hidróxido de gálio foi adicionado e a mistura foi no-

vamente moída, O gálio sendo trivalente e tendo carga 3+ não pode fazer parte estequiométri-

ca da vanadatoapatita e é considerado como um heteroaditivo, a sua quantidade de um modo 

geral não deve exceder 2%. O processo de síntese no que diz respeito ao mecanismo é prati-

camente idêntico àquele referido para vanadatoapatita com cálcio na equação (1), podemos 

assumir que o processo pode ser descrito pela equação (2): 

                 5 Sr(OH)2 . 8 H2O + 3NH4 VO3 = Sr5(VO4)3 + 3NH3 + 46 H2O                      (2) 

 A caracterização foi realizada por meio da análise termogravimétrica do material (TG) 

utilizado para o controle das perdas de massa em diferentes temperaturas, empregando-se um 

instrumento TGA Q50 V20 13 Build 39. As amostras de teste do material de partida (5 mg) 
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foram aquecidas em um fluxo de argônio (50 mL/min-1, pureza 99,998%, conteúdo de oxigê-

nio <5 ppm) em uma faixa de temperatura de 30°- 600° C, a uma taxa de aquecimento de 10 

°C min-1. Paralelamente, esta operação foi realizada no ar, e os padrões obtidos foram idênti-

cos. 

 4.2.1. Teste de toxicidade in vitro  

 4.2.1.1.  Preparação das amostras 

  Foram considerados como reagentes de partida para esta parte do estudo: hidroxiapa-

tita dopada com nitrato de gálio e solução de galato de sódio. O método de preparo destes ma-

teriais foi anteriormente publicado (MELNIKOV; MALZAC; COELHO, 2008; MALZAC, 

2009). 

 Para cada material, três amostras foram testadas. As concentrações para as experiênci-

as foram 5000, 500 e 50 mg/ml calculadas para o gálio elementar. 

	 4.2.1.2. Teste de citocompatibilidade in vitro  

 A citotoxicidade dos materiais foi testada em células renais VERO do macaco verde 

africano Cercopithecus aetiops (ATCC - CCL 81). Elas foram cultivadas em DMEM contendo 

10% de soro fetal bovino (Cultilab, Brasil) e antibiótico/antimicótico Invitrogen (100 U/ml de 

penicilina, 0,1 mg/ml de estreptomicina e 0,25 mg/ml de anfotericina B), e mantidos em uma 

atmosfera umidificada de 5% de CO2 e temperatura de 37°C.                                                   

 Dez mil células por poço foram semeadas em uma microplaca de 96 poços e cultiva-

das durante a noite, então o meio de crescimento foi substituído por meio fresco contendo par-

tículas de HA-Ga dispersas e incubadas por 48 h. As culturas foram fixadas com ácido triclo-

roacético 20% e coradas com sulforhodamina B, sendo o corante ligado à proteína extraído 

com base Tris 10 mM. (SKEHAN et al., 1990)  

 As medições de absorção foram realizadas em 540 nm através de um espectrofotôme-

tro no campo da luz visível. 
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 4.2.1.3.  Análise estatística 

 A distribuição normal foi confirmada pelo teste de Shapiro-Wilk. A comparação da 

absorção com o controle negativo foi realizada por meio do teste ANOVA uma via (α <0,05). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

    5.1. Caracterização da vanadatoapatita 

            5.1.1. Morfologia 

 Em pequenas ampliações o material pode parecer amorfo devido à presença de agre-

gados com a superfície lisa entre os quais se enxergam pequenas partículas que podem ser 

resultado da parcial cristalização. Como mostra a Figura 8, em grandes ampliações (8.000x),   

a morfologia dos agregados claramente mostra a presença de cristais agregados, preferencial-

mente na forma alongada de crescimento desordenado, a observação mais detalhada mostra 

no quadrante direito inferior a presença de um rombo indicando a natureza hexagonal do ma-

terial. Outros rombos de forma menos pronunciada podem ser vistos no quadrante inferior 

esquerdo próximo a linha mediana da figura, a presença de bastonetes pode ser explicada pela 

distorção mecânica dos elementos hexagonais.  

                                                                                                                                                                                                          

    '  
             Figura 8. Imagem de cristais em forma de bastonete de MEV em grande                         
   ampliação (X8000). 
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             5.1.2. Composição  

 A figura 9 mostra que o espectro está dominado pelas linhas espectrais de cálcio e va-

nádio acompanhadas de pequenos picos na região espectral mais avançada, todos pertencem 

as linhas Kα, igualmente às linhas pertencentes ao gálio introduzido na amostra, no começo 

do espectro pode-se observar as linhas espectrais de oxigênio que geralmente não são bem 

apresentadas. Pode-se concluir que a composição quase-quantitativa realmente corresponde a 

composição desejada sem a presença de outros elementos indicando fases adicionais (por 

exemplo traços de metais alcalino-terrosos pesados ou inclusões de terras raras). Como espe-

rado, o espectro de energia dispersiva de raios-X do material (Fig. 9) é dominado por linhas 

Kα de cálcio e vanádio. A inserção do gálio é confirmada pelas duas linhas menores aí presen-

tes.                                                                                                                                                                                   


         

                   

                      Figura 9. Espectro de energia dispersiva de raios- X do material                       
  evidenciando o domínio das linhas espectrais do cálcio e do vaná-      
  dio. 

                                  

MATERIAL AND METHODS 
 
The starting materials were calcium hydroxide, Ca(OH)2, 
ammonium metavanadate NH4VO3 and gallium nitrate 
hexahydrate Ga(NO3)3∙6H2O, all of analytical grade purity 
purchased from Merck and Sigma-Aldrich, respectively. The 
exact amounts of starting materials were 3.7 g of Ca(OH)2, 3.5 
g of NH4VO3 and 0.2 g of Ga(NO3)3∙6H2O (containing 0.04 g 
of gallium elemental). Distilled water containing gallium salt 
was added to form a paste of consistency corresponding to the 
toothpaste. The mixture was reduced to powder, then dried for 
24 h at 90 °C, reground and treated again for 30 min. Finally, 
the sample was heated in a platinum crucible at 600 °C for 24 
h. These precautions are necessary to ensure the removal of 
NH3 trapped in the vanadate crystal network. The process can 
be described by the equation: 5Ca(OH)2 + 3NH4VO3 = 
Ca5(VO4)3(OH) + 3NH3+ 9H2O. The X-ray diffraction (XRD) 
pattern of the samples was recorded using a Rigaku Miniflex 
diffractometer with Cu Kα radiation (λ =1.5418 Å) at a 2θ 
range from 20 to 90° with a 0.02° step size, and measuring 
time of 5 s per step. Scanning electron microscopy (SEM) and 
energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS) were performed 
in a JEOL-JSM 5800 equipment. The compound was 
identified by comparison of experimental X-ray pattern with 
available database files on the Inorganic Crystal Structures 
Database (ICSD). 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
 
At high magnifications (x 8,000), scanning electron microscopy 
allows observing freely associated aggregates consisting of 
elongated rod-shaped crystals (Fig. 1). It is a clear reference to 
the hexagonal character of the lattice. As expected, the energy 
dispersive X-ray spectrum of the material (Fig. 2) is dominated 
by Kα lines of calcium and vanadium. The insertion of gallium 
is confirmed by the two smaller lines present therein. The 
qualitative X-ray mappings acquired from the same area of the 
sample for calcium, vanadium and gallium (Fig. 3) provide an 
additional assurance regarding the homogeneity of the material 
and the absence of compositional variations. At the same time, 
it is necessary to take into account that the color patterns 
cannot be reproduced satisfactorily in printed form. The set of 
interplanar distances of the sample is presented in Table 1. The 
indexing of the X-ray pattern was successfully done on a 
hexagonal cell with the parameters: a = 9.62 and c = 6.98 Å, 
according to the data available for HA-Ca-V (ICSD file 
92044.) 
 

 
 

Figure 1. SEM image of rod-shaped crystals 
 

 
 

Figure 2. Energy dispersive X-ray spectrum of the material 
 

 
 

Figure 3. Elemental content and distribution of calcium 
vanadium and gallium mapped by energy dispersive X-ray 

analysis 
 

Table 1. Indexing of vanadate hydroxyapatite X-ray pattern 
 

Intensity dcalc h k l dobs 

20 8.50 1 0 0 8.49 
11 5.39 1 0 1 5.40 
5 4.90 1 1 0 4.50 
100 4.01 1 1 1 4.00 
5 3.63 2 0 1 3.66 
40 3.49 0 0 2 3.47 
13 3.21 2 1 0 3.25 
50 2.92 2 1 1 2.92 
47 2.85 1 1 2 2.84 
70 2.83 3 0 0 2.80 
25 2.69 2 0 2 2.62 
27 2.01 2 2 2 2.04 
30 1.88 2 1 3 1.91 
12 1.87 2 3 1 1.84 

 
No reflections belonging to new phases, gallium phosphate or 
gallium oxide are present although Ga2O3 might have been 
expected as the product of gallium nitrate decomposition over 
600°C (Melnikov et al., 2012). The same is characteristic for 
other trivalent elements, in particular for lanthanum (Mayer et 
al., 1999) Moreover, while the X-ray results have shown the 
formation of only the apatite phase, the lattice constant values 
showed no dependence on La content and thus do not give any 

28465                                            Petr Melnikov et al. Synthesis of vanadate apatite with gallium for orthopedic applications 
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             5.1.3. Mapeamento elementar 

	 Além do próprio espectro de raios-X foram realizados os mapeamentos de elementos 

presentes na amostra. Os mapeamentos qualitativos de raios-X adquiridos na mesma área da 

amostra para cálcio, vanádio e gálio (Fig. 10) fornecem uma garantia adicional quanto à ho-

mogeneidade do material e ausência de variações composicionais.  

 Os dados coletados do mesmo ponto da amostra sem superposições foram marcados 

em diferentes cores, neste caso verde para cálcio, roxo para vanádio, vermelho-alaranjado 

para gálio, pode-se observar que fora dos vazios marcados em preto os quadros manifestam a 

presença dos três elementos no mesmo local, o que corresponde a homogeneização quase que 

perfeita da amostra da vanadatoapatita. Para localizar o local da coleta de dados um quadrante 

adicional em preto indica o ponto da coleta. É necessário levar em consideração que os pa-

drões de cores não podem ser reproduzidos de forma satisfatória na forma impressa.     

            

                         � 


                         Figura 10.  Conteúdo elementar e distribuição de cálcio, vanádio                           
  e gálio mapeados por análise de energia dispersiva de raios-X. 
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               5.1.4. Difratometria de raios-X 

  O conjunto de distâncias interplanares da amostra é apresentado na Tabela 3. A inde-

xação do padrão de raios-X foi feita com sucesso em uma célula hexagonal com os parâme-

tros: a = 9,62 e c = 6,98 Å. Comparando com vanadatoapatita referenciada na literatura o nos-

so parâmetro a é encurtado (padrão 9,18 Å) o que não é estranho já que a família de hidroxia-

patitas mostra parâmetros diferentes dependendo do modo de preparação ou fonte de coleta, 

de qualquer modo a indexação da vanadatoapatita (tabela 3) mostra que as distâncias interpla-

nares correspondem aos dados da ficha PDF 7019-97 (Tabela 4). 

 A ficha do banco de dados ICSD referente a este composto, evidenciada pela Figura 

4, contêm distâncias interplanares e intensidades no difratograma de Raios-X (file PDF- 

70-1996). Estes dados podem ser aproveitados para a identificação inequívoca  do composto. 

Vale a pena destacar que os resultados não confirmam a presença de novas fases que poderi-

am ser esperadas se o gálio se comportasse como componente da solução sólida deformando a 

rede cristalina. Mas neste caso a carga do íon gálio 3+ levaria a necessidade de outro ânion. 

Outra possibilidade, a de fase secundária poderia porvir da decomposição de nitrato de gálio 

acima de 600 °C (MELNIKOV; NASCIMENTO; CONSOLO, 2012). Isto está de acordo com 

os dados disponíveis para HA- Ca-V (arquivo ICSD 92044; arquivo PDF 7019-97). 
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 Tabela 3. Indexação do difratograma de pó de vanadatoapatita.                

 Como se vê, não há nenhum reflexo pertencente a novas fases, por exemplo fosfato de 

gálio ou óxido de gálio, embora Ga2O3 pudesse ser esperado como o produto da decomposi-

ção do nitrato de gálio acima de 600 °C (MELNIKOV; NASCIMENTO; CONSOLO, 2012). 

O mesmo é característico para outros elementos trivalentes, em particular para o lantânio 

(MAYER et al., 1999). Além disso, enquanto os resultados de raios-X mostraram a formação 

apenas da fase de apatita, os valores da constante de rede não mostraram dependência do con-

teúdo de La e portanto, não da nenhuma indicação de que La3+ possa fazer parte da fase de 

HA. A formação de soluções sólidas de substituição não parece provável porque a diferença 

nos raios iônicos do metal solvente (cálcio) e do elemento soluto (gálio) é muito maior do que 

15%, e suas cargas sendo desiguais (Ca2+ vs Ga3+) . Isso significa que o gálio não pode ser 

fixado quimicamente na estrutura do cristal. Portanto, antes que o hospedeiro vanadato se dis-

solvesse completamente, a forma iônica estaria disponível para realizar sua ação terapêutica 

no osso. 

Intensidade d calc hkl d obs

20 8,50 100 8,49

11 5,39 101 5,40

5 4,90 110 4,50

100 4,01 111 4,00

5 3,63 201 3,66

40 3,49              1002 3,47

13 3,21 210 3,25

50 2,92 211 2,92

47 2,85 112 2,84

70 2,83 300 2,80

25 2,69 202 2,62

27 2,01 222 2,04

30 1,88 213 1,91

12 1,87 231 1,84
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              5.2. Caracterização da vanadatoapatita dopada com estrôncio e gálio 

 Ao contrário da hidroxiapatita de estrôncio hidratada, que pode ser preparada por um 

processo auto-catalítico de baixa temperatura (MELNIKOV, 2015), a apatita de vanadato de 

estrôncio e gálio precisa de hidróxido de estrôncio como matéria prima. É conhecido que o 

octahidrato comercial, dependendo das condições de armazenamento pode perder uma parte 

da  água de hidratação. Portanto precisou-se realizar análise térmica do octahidrato comercial 

de estrôncio Sr(OH)2· 8H2O ao contrário de hidroxiapatita cálcica. 

 Nas Figuras de 11 a 13 estão representados difratogramas de raios-X dos produtos de 

decomposição do hidróxido de estrôncio: estrôncio octahidrato (Fig. 11), monohidrato (Fig. 

12) e o composto anidro (Fig. 13).  A Figura 14 mostra o difratograma de raios-X da vanada-

toapatita. 

 

            

           

          Figura 11. Difratograma de raios-X do octahidrato de estrôncio Sr(OH)2· 8H2O. 
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                      Figura 12. Difratograma de raios-X do monohidrato de estrôncio        
  Sr(OH)2·H2O. 

         

                           

                     Figura 13. Difratograma de raios-X do hidróxido de estrôncio Sr(OH)2 anidro. 
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                                   Figura 14. Difratograma de raios-X da vanadatoapatita 

 Na Figura 15 está apresentada a curva da análise térmica que reflete os processos ocor-

rendo durante a síntese de vanadatoapatita da mistura reacional de partida.                                        

Conforme os dados anteriormente apresentados, os efeitos endotérmicos até a temperatura de 

300 °C mostram a desidratação do hidróxido de estrôncio e, em menor grau, a perda de H2O e 

NH3 procedentes do metavanadato de amônio produzindo o pentóxido de vanádio altamente 

reacional. Isto é devido a uma grande superfície para reagir com hidróxido de estrôncio ani-

dro. Em torno da temperatura de 400 °C observa-se um efeito endotérmico refletindo a síntese 

do vanadato de estrôncio. Realmente o difratograma de raios-X mostrado na Figura 9 eviden-

cia a presença de vanadatoapatita de estrôncio desejada. A amostra é monofásica, quer dizer 

que não estão presentes as impurezas na forma de vanadato de estrôncio e excesso de pentó-

xido de vanádio. Assim a apatita de vanadato de estrôncio é formada a uma temperatura acima 

de 450 °C correspondendo a uma perda de massa de 57,2%, o que está de acordo com o valor 

calculado de 58%. 
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                     Figura 15. Curva TG referente a síntese de Sr5(VO4)3(OH).  

  

A curva TG da mistura de reação (Fig. 15) mostra que as perdas de massa iniciais a 25-124 °C 

e 162-213 °C são devidas à desidratação parcial do octahidrato de estrôncio Sr(OH)2.8H2O. 

Isso é confirmado pelos espectros de IR de amostras aquecidas a 100 e 150 °C (Fig. 16), idên-

tico ao padrão vibracional do NH4VO3 (HEYNS, 1987). 
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                      � 


                          Figura 16. Espectro de IR da amostra obtida a 150 °C.  

 Os efeitos na região de 203-414 °C provavelmente refletem a remoção da água rema-

nescente do hidróxido de estrôncio octahidratado, que, neste estágio, acaba se transformando 

em Sr(OH)2. A reação está completa a 511 °C sem nenhuma perda de massa adicional obser-

vada. 

 Por outro lado, a análise de fases de raios-X das amostras obtidas a 150 °C (Fig. 17) 

também resulta compatível com a mistura de reagentes de partida, além de (NH4)3VO8 (arqui-

vo PDF 14-668), que é o produto da polimerização térmica de NH4NO3.  

                                      		

	 Figura 17. Difratograma de raios-X da amostra obtida a 150 °C.  
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             5.3 Morfologia 

 Quanto à morfologia do compósito final, a micrografia MEV (Fig. 18) mostra em am-

pliação moderada (4.000x) uma imagem de uma cerâmica típica com pequenos cristalitos sol-

tos resultantes diretamente das placas rombóides que estão presentes como agregados proce-

dentes de múltiplas camadas quebradas. 


                 '       
              Figura 18. Imagem de  MEV da vanadatoapatita com estrôncio e gálio.                        
      Ilustração de cálculo  de eixos hexagonais são mostradas no quadrante                          
      superior direito (4000x).  

 Os microcristais e partículas amorfas geralmente mostram uma melhor afinidade com 

as camadas recém-formadas na superfície óssea. Algumas das placas citadas estão bem pre-

servadas como aquelas localizadas no centro da imagem e separadas por acúmulos de material 

semicristalino. Os dois lados da placa superior, em forma de losango relativamente regular, 

foram medidos usando a ferramenta especial do microscópio eletrônico de varredura obtendo-

se a relação 3,79/2,87 = 1,32. Por outro lado, a proporção dos parâmetros hexagonais da rede 

a e c é 10,047 Å /7,411 Å = 1,35 (arquivo PDF 28-1772), o que constitui a forte confirmação 

morfológica da integridade da matriz de hidroxiapatita.  
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                 Figura 19. Imagem de  MEV da vanadatoapatita com estrôncio e gálio                      

     (3000X).                                   

 

                  Figura 20. Imagem de  MEV da vanadatoapatita com estrôncio e gálio 

                    (2000X).                
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No entanto nas imagens de microscopia eletrônica de varredura com aumento de 

3000x e 2000x (Fig. 19 e 20 respectivamente) podem ser bem observadas áreas negras que 

definem a estrutura porosa do composto. A mais característica é a área do quadrante direito 

inferior no aumento de 3000x. Esse tipo de morfologia é realmente propícia para o uso do bi-

omaterial na ortopedia já que proporciona espaços disponíveis para a proliferação celular após 

a aplicação do material na superfície óssea em questão. 

 Como pode ser visto na Fig. 21, o espectro de energia dispersiva do material é domi-

nado pela linha Lα do estrôncio e pela linha Kα do vanádio. A linha Lα do vanádio está so-

breposta com aquela do oxigênio. O gálio é representado pelos picos de menor intensidade Lα 

e Kα presentes nele. É para ser observado que o espectro desta figura não reflete um compos-

to mas o compósito com material heterogêneo que é o gálio. 

'  

Live Time: 50.0 sec. 

Acc.Voltage: 30.0 kV  Take Off Angle: 35.2 deg.   
Detector: Pioneer 
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Figura 21. Espectro de energia dispersiva de raios-X do material. 

 Os mapeamentos qualitativos de raios-X para gálio e estrôncio na mesma área da 

amostra forneceram uma confirmação adicional quanto à homogeneidade quase perfeita após 

a dopagem (Fig. 22). 

                           

                       '   
                     Figura 22. Conteúdo elementar e distribuição de Ca, V e Ga                                   

  mapeados por análise de energia dispersiva de raios-X. 

 Os difratogramas de raios-X da matriz de hidroxiapatita de estrôncio-vanádio (a) e hi-

droxiapatita de estrôncio-vanádio dopada com gálio (b) são apresentados na Fig. 23.  

                                                                                                                                                             
  

Element 
  Line

Weight % Weight % 
  Error

Atom % Atom % 
  Error

   V K   19.84 +/- 0.30   28.47 +/- 0.43

  Ga K   21.70 +/- 0.69   22.76 +/- 0.72

  Sr K   58.46 +/- 2.56   48.77 +/- 2.13

Total  100.00 100.00
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                  Figura 23. Difratogramas de raios-X identificando uma amostra padrão (a)       
       (BUCIO; PAZOS, 2009) e hidroxiapatita contendo vanádio, gálio e       
        estrôncio (b). 

 A indexação correspondente a difração é dada na Tabela 4. Parâmetros de rede calcu-

lados a = 9,914 Å e b = 7,311 Å são muito próximos daqueles da matriz pura, isto é a = 

10,047 Å e b = 7,411 Å(arquivo ICSD 259900). Como pode ser visto, o padrão da amostra 

contendo gálio é praticamente idêntico ao da matriz, na qual o dopante foi previamente intro-

duzido. No que diz respeito à rede cristalina do composto, a coincidência das distâncias inter-

planares elimina dúvidas quanto a qualquer tipo de deformação estrutural que poderia ter 

ocorrido. Como o gálio aprisionado na hidroxiapatita não produz distorções ou alterações es-

truturais, sua presença logicamente não comprometeria a compatibilidade desse composto 

com a hidroxiapatita humana natural ou com os fosfatos relacionados disponíveis in situ. Pelo 

contrário, este elemento raro será facilmente acessível às enzimas das células ósseas. (MEL-

NIKOV;  MALZAC; COELHO, 2008). 

                                         

64



Tabela 4. Indexação dos difratogramas da hidroxiapatita contendo estrôncio, vanádio e gálio.

 Como mencionado em outra pesquisa (MELNIKOV; TEIXEIRA; COELHO, 2009), as 

distorções cristalográficas virtuais não devem ser confundidas com as imperfeições dos pró-

prios microcristais, uma vez que o caráter semi-amorfo torna a hidroxiapatita artificial compa-

tível com o ambiente bioativo natural. Além disso, uma vez que os raios iônicos de gálio e 

I/I0 2θ hkl d, Å

3 24,0201 201 3,7019

4 24,3295              1002 3,6555

5 26,4797 102 3,3633

6 27,4630 210 3,2451

7 30,1051 211 2,9661

8 30,3568 112 2,9420

9 31,2279 300 2,8619

10 32,1351 202 2,7832

11 33,6012 301 2,6650

12 36,2140 220 2,4785

13 36,8527              1003 2,4370

14 37,0129 212 2,4268

15 37,7474 310 2,3813

16 38,3151 103 2,3444

17 38,3642 103 2,3444

18 39,7793 311 2,2642

19 39,9770 302 2,2535

20 41,2562 113 2,1870

21 42,0620 400 2,1464
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estrôncio (76 e 132 ppm), como suas cargas (3+ e 2+), são estereoquimicamente incompatíveis 

sem compensação adequada, a formação de soluções sólidas de substituição pode ser excluída 

e, portanto, lidamos com a solução sólida clássica de intercalação. Quanto ao sistema binário 

Ca5(VO4)3(OH) - Sr5(VO4)3(OH), em geral, isto representa soluções sólidas de substituição, 

nas quais o fósforo e o vanádio podem ser continuamente substituídos. Suas amostras policris-

talinas foram sintetizadas e estudadas mostrando distribuição homogênea de vanádio no sóli-

do e na superfície, com nenhuma vaga aniônica presente (BOECHAT et al., 2000). Isso abre 

as possibilidades de se preparar uma série de compósitos sob medida com relação P/V fixa e 

gálio intercalados na estrutura. Eles podem ser usados sozinhos em sua forma mais pura ou 

fazer parte de combinações com a hidroxiapatita de cálcio comum de acordo com as circuns-

tâncias clínicas apropriadas. 

5.4. Toxicidade in vitro   

 A Tabela 5 apresenta os resultados da absorção correspondente a HA-Ga em relação às 

células VERO para três amostras paralelas de cada composto. As seguintes médias ± desvios 

padrão foram calculados para as triplicatas: Nitrato de gálio 5000 –1557,67 ± 32,35; 500 –

1669,33 ± 17,16; 50 –1678,00 ± 68,11. Galato de sódio 5000 –1718,33 ± 15,89; 500 –1614,67 

± 74,47; 50 –1649,67 ± 34,50. Controle negativo 1572,33 ± 125,87. 

 Foram calculados os seguintes valores de p = 0,167 para o nitrato de gálio em relação 

ao controle negativo e p = 0,192 para o galato em relação ao controle negativo, portanto, o 

teste ANOVA demonstrou que não existe diferença estatisticamente significativa entre as 

amostras e o controle negativo.  

Tabela 5. Absorção de HA-Ga por  células VERO 

Exp. Controle negativo Nitrato de gálio 1g/ml Galato de sódio 1g/ml

5000         500         50 5000         500         50

1 1430 1547      1672      1695 1728      1670      1650

2 1618 1532       1651     1603 1700      1530      1615

3 1669 1594       1685     1736 1727      1644      1684
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	 Foi demonstrado em outros estudos (MELNIKOV; MALZAC; COELHO, 2008; MAL-

ZAC, 2009) que o gálio não serve como um substituto para o cálcio e, conseqüentemente, não 

produz distorções na estrutura da matriz da hidroxiapatita. Ele permanece fortemente fixado 

na forma de uma solução sólida intersticial, uma vez que nem o raio iônico (0,62 Å) nem a 

carga (3+) tornam essa substituição possível. Consequentemente, como no caso do estrôncio 

(MELNIKOV; GONÇALVES, 2015) a inserção do gálio não causa alterações morfológicas 

na estrutura da hidroxiapatita e os materiais desenvolvidos atendem aos critérios físico-quími-

cos para biomateriais adequados para introdução em tecido de seres vivos, especialmente 

como parte de dispositivos ortopédicos. (TEIXEIRA, 2012). 
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6. CONCLUSÃO 

 1. Foi estudada a possibilidade de se obter a hidroxiapatita modificada por meio de 

introdução de elementos bioativos vanádio, gálio e estrôncio.   

 2. Foi realizada a síntese de vanadatoapatita introduzindo o estrôncio nos sítios do cál-

cio, introduzindo o gálio na sua matriz. As propriedades físico-químicas foram estudadas, em 

particular a morfologia e parâmetros da rede cristalina. Foi demonstrado que o gálio fica dis-

tribuído homogeneamente na estrutura na forma de solução sólida de intercalação sem produ-

zir distorções na rede hexagonal da hidroxiapatita.  

 3. Foram estabelecidas as condições da preparação da vanadatoapatita dopada com 

estrôncio e suas características morfológicas e estruturais. Foi mostrado que igualmente no 

caso de vanadatoapatita com cálcio o dopante está distribuído uniformemente na forma de 

solução sólida. No que diz respeito à posição do estrôncio, este, conforme a difratometria de 

raios-X, fica nos sítios dos íons de cálcio como resultado da substituição isovalente.  

 4. Evidenciou-se que as características estruturais de novos materiais estudados que 

contém um ou dois elementos bioativos respondem aos requisitos da hidroxiapatita natural e 

ao mesmo tempo as de um material semelhante à estrutura da hidroxiapatita humana. 

 5. Os parâmetros estruturais obtidos com métodos instrumentais estão prontos para 

serem incluídos nos bancos de dados internacionais de biomateriais, em particular para uma 

futura aplicação na ortopedia. 

 6. Demonstrou-se através dos testes da citotoxicidade realizados in vitro que a compo-

sição contendo gálio como dopante responde aos critérios de aceitabilidade nos procedimen-

tos ortopédicos. 
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a b s t r a c t

The objective of this study was to evaluate the in vitro toxicity of hydroxyapatite previously prepared and
doped with gallium in the form of gallium nitrate and sodium gallate. The VERO (ATCC – CCL 81) monkey
cells were cultured in typical culture conditions and exposed to tested materials by adaptation of insert
wells. After incubation for 48 h, a spectrophotometric test was performed, measuring the absorption at
540 nm. It was shown that, according to the ANOVA test, there was no statistically significant difference
between the samples and the control, so hydroxyapatite doped with gallium may be characterized as
inert biologically compatible material. These results open up the possibilities of introduction into clinical
practice a composite that contains promising less common element gallium and may be appropriate for
application in orthopedic implants.

! 2019 Published by Elsevier B.V.

1. Introduction

The bioactive cations present in inorganic materials for ortho-
pedic applications can lead to undesirable physical, chemical and
biological alterations in the adjacent tissues. Metal gallium is cur-
rently considered relatively non-toxic in humans and its handling
is not considered hazardous since it is insoluble in water and there-
fore is not easily absorbed by the skin [1].

Although gallium salts and complexes have no known physio-
logic function in the human body, certain of their characteristics
enable them to interact with cellular processes and biologically
important proteins, especially those of iron metabolism, due to
the proximity of the corresponding ionic radii (69 and 62 pm,
respectively) [2]. This has led to the development of gallium com-
pounds as diagnostic and therapeutic agents in medicine especially
in the areas of metabolic bone disease, cancer, and certain infec-
tions. In addition, gallium salts have displayed anti-inflammatory
and immunosuppressive activity in animal models of human dis-
ease while more recent studies have shown that they may function
as antimicrobial agents against a variety of pathogens [3,4].

This element also showed antibiotic activity against bacteria in
sputum samples from patients with cystic fibrosis and in mouse
model of airway infection [5]. Recently, a study was conducted
on the effects of gallium nitrate (‘‘GaNit”) for percutaneous appli-
cations in patients with knee arthritis. It was shown that at all
moments after treatment the group of patients treated with

gallium nitrate presented gains in quality of life significantly
higher than those in the control group of patients treated with sal-
ine solution. The participants perceived the improvement of their
symptoms in terms of pain, the reduction of phlogistic signs and
the recovery of general well-being [6].

Although the details of gallium action on the bone are still
uncertain, it is well established that the mechanism involves gal-
lium insertion into the hydroxyapatite matrix protecting it from
resorption and improving biomechanical properties of the skeletal
system [7]. A novel material has been obtained [8] by introducing
gallium ions into crystalline lattice of hydroxyapatite matrix (HA-
Ga). In both cases, lattice parameters of HA-Ga were identical to
those of pure synthetic hydroxyapatite. Gallium does not replace
calcium owing to heterovalent substitution and consequently pro-
duces no distortions in the framework of hydroxyapatite matrix,
remaining strongly fixed in the form of an intercalation solid solu-
tion. Experimental work with rats recently carried out in order to
analyze the therapeutic potential of substituted hydroxyapatites
showed that gallium stimulates the healing of defects, and at the
same time heightens as much as osteoinductive and osteoconduc-
tive properties of these materials [9]. Since the hydroxyapatite–Ga
materials were the most efficient in terms of antibacterial action,
they were also investigated for toxicity against mammalian cells
[10]. Although tests on mouse cells have proven to be negative,
we believe that prior to the use of grafts in clinical trials additional
experiments are required to confirm cytocompatibility against lar-
ger mammalian cells. In this respect, monkey cells appear to be
more appropriate since simians are genetically closer to humans.
The aim of the present study was to revert to the toxicity

https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.06.095
0167-577X/! 2019 Published by Elsevier B.V.
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experiments using monkey cells as target material. It is hoped that
this report offers a more reliable criterion with which to proceed
directly to clinical trials

2. Materials and methods

2.1. Samples preparation

Two different varieties of gallium-containing compounds were
analyzed: hydroxyapatite doped with gallium nitrate and sodium
gallate solution. The method of sample preparation followed that
of previous studies [7,11]. For each material, three samples were
tested. The concentrations for the experiments were 5000, 500
and 50 mg/ml calculated for elemental gallium. The scanning elec-
tron microscopy (SEM) was performed in a JEOL-JSM 5800 equip-
ment. An X-ray energy dispersive analysis (EDX) line was
coupled to the system. The X-ray diffraction (XRD) pattern of the
samples was recorded using a Rigaku Miniflex diffractometer with
Cu Ka radiation at a 2h range from 4 to 70!.

2.2. Characterization

As for the morphology, the SEM micrograph of moderate mag-
nification (x5,000) allows the observation of lamellar crystals in
the form of broken multilayer aggregates. Some plate-like crystals
are covered with a thin layer of amorphous material. A thin rhom-
bohedral plate partially covered by a crystal fragment in the center
of the image (Fig. 1) is a clear reference to the hexagonal character
of the hydroxyapatite network.

Concerning the X-ray energy dispersive analysis (EDX) of the
sample, it can be seen (Fig. 2) that Ka lines of calcium, phosphorus
and oxygen are predominant in the spectrum, while the presence
of gallium is confirmed by a smaller La line.

X-ray powder pattern presented in Fig. 3 reveals only a single
hydroxyapatite phase corresponding to commercial compound
(ICSD – file 09-0432), and no traces of gallium orthophosphate
available. The latter may be present in an amorphous form. Broad
character of diffraction peaks can be explained by small size of the
particles present.

2.3. In vitro cytocompatibility test

Cytotoxicity of the materials was tested on African green mon-
key Cercopithecus aetiops kidney cells VERO (ATCC – CCL 81). They

were grown in DMEM containing 10% fetal bovine serum (Cultilab,
Brazil) and antibiotic/antimycotic Invitrogen (100 U/ml of peni-
cillin, 0.1 mg/ml of streptomycin and 0.25 mg/ml of amphotericin
B), and maintained in a humidified 5% CO2 atmosphere.

Ten thousand cells per well were seeded on a 96-well micro-
plate and grown overnight, then the growth medium was replaced
with fresh medium containing dispersed HA-Ga particles and incu-
bated for 48 h. Cultures were fixed with 20% trichloroacetic acid
and stained with sulforhodamine B, protein-bound dye being
extracted with Tris base 10 mM [12]. The absorption measure-
ments were carried out at 540 nm.

2.4. Statistical analysis

The normal distribution was confirmed by the Shapiro-Wilk
test. The comparison of the absorption with a negative control
was carried out using a one-way ANOVA test (p < 0.05).

3. Results and discussion

It was shown elsewhere [7,11] that gallium does not serve as a
substitute for calcium and consequently produces no distortions in
the framework of hydroxyapatite matrix. It remains strongly fixed
in the form of an interstitial solid solution, since neither the ionic
radius (0.62 Å) nor the charge (3+) make such replacement possi-
ble. Consequently, as is in the case with strontium [13], the gallium
insertion does not cause any morphological alterations in hydrox-
yapatite structure and the materials developed meet physicochem-
ical criteria for biomaterial suitable for introduction into livingFig. 1. SEM image of hydroxyapatite doped with gallium.

Fig. 2. Energy dispersive X-ray spectrum (EDX) of hydroxyapatite doped with
gallium.

Fig.3. X-ray diffraction pattern of hydroxyapatite doped with gallium.
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tissue, especially as part of orthopedic devices [14]. Table 1 pre-
sents the results of the absorption corresponding to HA-Ga in rela-
tion to VERO cells for three parallel samples of each compound.

The following averages ± standard deviations were calculated
for the triplicates: Gallium nitrate 5000–1557.67 ± 32.35; 500–
1669.33 ± 17.16; 50–1678.00 ± 68.11. Sodium gallate 5000–
1718.33 ± 15.89; 500–1614.67 ± 74.47; 50–1649.67 ± 34.50. Nega-
tive control 1572.33 ± 125.87.

4. Conclusion

It was shown that, according to the ANOVA test, there was no
statistically significant difference between the samples and the
control, so hydroxyapatite doped with gallium may be character-
ized as inert biologically compatible material. These results open
up the possibilities of introduction into clinical practice a compos-
ite that contains promising less common element gallium and may
be appropriate for application in orthopedic implants.
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Table 1
Absorption (a.u.) of HA-Ga by VERO cells.

Exp. Negative control* Gallium nitrate, lg/ml Sodium gallate, lg/ml

5000 500 50 5000 500 50

1 1430 1547 1672 1695 1728 1670 1650
2 1618 1532 1651 1603 1700 1530 1615
3 1669 1594 1685 1736 1727 1644 1684

* Cells grown in the absence of tested material.
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ARTICLE INFO  ABSTRACT 
 
 

The vanadate apatite containing gallium has been synthesized. As intended, gallium is not 
chemically fixed in the HA–V crystal matrix because of the differences in the ionic radii and 
charges of Ca and Ga. The latter is distributed homogeneously in the sample without any 
compositional variations. It was concluded that in vivo, before the vanadate host dissolves 
completely, the ionic form of Ga3+ would be accessible to perform its strengthening action on the 
bone. The results open up the possibilities of introduction into clinical practice a material that 
contains promising less common elements gallium and vanadium. 
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INTRODUCTION 
 
Hydroxyapatite (HA–Ca-P) is a highly valuable material for 
biomedical applications because of its known biocompatibility, 
osteoconductive properties, and strong chemical similarity to 
the natural inorganic phase of human bone. Given its inherent 
tendency to form strong bonds to natural bone tissue placed in 
apposition to it, hydroxyapatite has become a widely used 
bone graft material in orthopedics (Mucalo, 2015). Hydro 
xyapatite containing vanadium or vanadate apatite (HA-Ca-V) 
has long been recognized as a structural and electronic 
analogue of phosphate with similar protonation reactions. This 
analogy is most evident in the tetrahedral trianionic forms VO4 
and PO4 (Crans et al., 2004). Therefore, from a chemical point 
of view, partial substitution of vanadium for phosphorus in the 
apatite lattice of bone tissue is totally sustainable. These 
derivatives, in particular Me2+

10(VO4)3(PO4)3(OH)2 (Boechat et 
al, 2000) are excellent candidates for bioceramics since 
vanadium has been described in the literature as osteogenic 
agents because of its pronounced influence on bone-related 
cells and on the formation of collagen (Michibata, 2012). 
Determination of solubility products of phosphate and 
vanadate apatitesat 37 °C in 0.165 M solution of sodium  
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chloride showed that vanadium-containing compound is more 
soluble probably because the covalent radius of VO4

3- (0.122 
nm) is greater than that of PO4

3- (0.110nm) (Gupta et al., 
1987). As a result, the increase in bioavailability allows 
bringing key reactivity to a reaction center of bone proteins 
(Crans et al., 2004). On the other hand, the usage of a less 
common element gallium increases calcium and phosphorus 
content of the bone and brings about direct nontoxic effects on 
osteoclasts. Gallium ions are clinically effective against bone 
resorption for the treatment of osteoporosis and cancer-related 
hypercalcemias (Bernstein, 1998; Melnikov et al., 2008; 
Melnikov et al., 2009). A novel material, HA-Ca-P-Ga, 
recommended for grafts and implants stimulating bone growth 
has been obtained by introducing gallium ions into crystalline 
lattice of common hydroxyapatite. The doping was carried out 
using gallium nitrate and sodium gallate solutions. The 
composition was shown to be biocompatible with mouse 
fibroblast cells (Kurtjak et al., 2016) and appropriate for 
application in orthopedic implants. Recently, it was 
successfully employed for the correction of bone defects in 
animals (Cassino et al., 2018). The purpose of this research is 
to produce a vanadate analog, HA-Ca-V-Ga of the above 
material to form a single unit that simultaneously contains the 
three promising bioactive components, and recommend it for 
orthopedic applications. 
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MATERIAL AND METHODS 
 
The starting materials were calcium hydroxide, Ca(OH)2, 
ammonium metavanadate NH4VO3 and gallium nitrate 
hexahydrate Ga(NO3)3∙6H2O, all of analytical grade purity 
purchased from Merck and Sigma-Aldrich, respectively. The 
exact amounts of starting materials were 3.7 g of Ca(OH)2, 3.5 
g of NH4VO3 and 0.2 g of Ga(NO3)3∙6H2O (containing 0.04 g 
of gallium elemental). Distilled water containing gallium salt 
was added to form a paste of consistency corresponding to the 
toothpaste. The mixture was reduced to powder, then dried for 
24 h at 90 °C, reground and treated again for 30 min. Finally, 
the sample was heated in a platinum crucible at 600 °C for 24 
h. These precautions are necessary to ensure the removal of 
NH3 trapped in the vanadate crystal network. The process can 
be described by the equation: 5Ca(OH)2 + 3NH4VO3 = 
Ca5(VO4)3(OH) + 3NH3+ 9H2O. The X-ray diffraction (XRD) 
pattern of the samples was recorded using a Rigaku Miniflex 
diffractometer with Cu Kα radiation (λ =1.5418 Å) at a 2θ 
range from 20 to 90° with a 0.02° step size, and measuring 
time of 5 s per step. Scanning electron microscopy (SEM) and 
energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS) were performed 
in a JEOL-JSM 5800 equipment. The compound was 
identified by comparison of experimental X-ray pattern with 
available database files on the Inorganic Crystal Structures 
Database (ICSD). 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
 
At high magnifications (x 8,000), scanning electron microscopy 
allows observing freely associated aggregates consisting of 
elongated rod-shaped crystals (Fig. 1). It is a clear reference to 
the hexagonal character of the lattice. As expected, the energy 
dispersive X-ray spectrum of the material (Fig. 2) is dominated 
by Kα lines of calcium and vanadium. The insertion of gallium 
is confirmed by the two smaller lines present therein. The 
qualitative X-ray mappings acquired from the same area of the 
sample for calcium, vanadium and gallium (Fig. 3) provide an 
additional assurance regarding the homogeneity of the material 
and the absence of compositional variations. At the same time, 
it is necessary to take into account that the color patterns 
cannot be reproduced satisfactorily in printed form. The set of 
interplanar distances of the sample is presented in Table 1. The 
indexing of the X-ray pattern was successfully done on a 
hexagonal cell with the parameters: a = 9.62 and c = 6.98 Å, 
according to the data available for HA-Ca-V (ICSD file 
92044.) 
 

 
 

Figure 1. SEM image of rod-shaped crystals 
 

 
 

Figure 2. Energy dispersive X-ray spectrum of the material 
 

 
 

Figure 3. Elemental content and distribution of calcium 
vanadium and gallium mapped by energy dispersive X-ray 

analysis 
 

Table 1. Indexing of vanadate hydroxyapatite X-ray pattern 
 

Intensity dcalc h k l dobs 

20 8.50 1 0 0 8.49 
11 5.39 1 0 1 5.40 
5 4.90 1 1 0 4.50 
100 4.01 1 1 1 4.00 
5 3.63 2 0 1 3.66 
40 3.49 0 0 2 3.47 
13 3.21 2 1 0 3.25 
50 2.92 2 1 1 2.92 
47 2.85 1 1 2 2.84 
70 2.83 3 0 0 2.80 
25 2.69 2 0 2 2.62 
27 2.01 2 2 2 2.04 
30 1.88 2 1 3 1.91 
12 1.87 2 3 1 1.84 

 
No reflections belonging to new phases, gallium phosphate or 
gallium oxide are present although Ga2O3 might have been 
expected as the product of gallium nitrate decomposition over 
600°C (Melnikov et al., 2012). The same is characteristic for 
other trivalent elements, in particular for lanthanum (Mayer et 
al., 1999) Moreover, while the X-ray results have shown the 
formation of only the apatite phase, the lattice constant values 
showed no dependence on La content and thus do not give any 
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indication that La3+ might be part of the HA phase. The 
formation of substitution solid solutions does not seem likely 
because the difference in the ionic radii of the solvent metal 
(calcium) and the solute element (gallium) is much larger than 
15%, and their charges are also unequal (Ca2+vs Ga3+). That 
means that the gallium cannot be chemically fixed in the 
crystal lattice, therefore, before the vanadate host dissolves 
completely, the ionic form will be available to perform its 
action on the bone. 
 
Conclusion 
 
The synthesis of vanadate apatite containing gallium has been 
successfully achieved. As intended, gallium is not chemically 
fixed in the HA–V crystal matrix because of the differences in 
the ionic radii and charges of Ca and Ga. The latter is 
distributed homogeneously in the sample without any 
compositional variations. It was concluded that in vivo, before 
the vanadate host dissolves completely, the ionic form of Ga3+ 

would be accessible to perform its strengthening action on the 
bone. The results open up the possibilities of introduction into 
clinical practice a material that contains promising less 
common elements gallium and vanadium. 
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ARTICLE INFO  ABSTRACT 
 
 

It has been shown that the proposed solid state synthesis technique has advantages over the most 
commonly used coprecipitation methodology, by avoiding the undesirable polymerization of the 
VO4

3- ion in an aqueous medium. The formation of strontium vanadateapatite occurs at 600 ° C as 
a monophasic sample. According to X-ray diffraction, the substitution of strontium for calcium in 
the structure of apatite vanadate containing gallium was achieved. The intercalated gallium atoms 
produce no structural distortion or alteration of the hydroxyapatite matrix. The qualitative X-ray 
mappings acquired from the same area of the sample provides images of homogeneous elemental 
distribution in the composite, thus confirming absence of compositional variations.The 
characteristics of the new material containing simultaneously three bioactive components are 
compatible with the natural human hydroxyapatite. The results obtained open the possibilities of 
introducing this composite into orthopedic practice.  
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INTRODUCTION 
 
The regrowth of diseased or fractured bones is the problem 
faced by the current science of biomaterials and tissue 
engineering. The orthopedic applications of hydroxyapatite 
(HA) include its usage for stand-alone implants, such as in 
bone graft substitutes for the filling of bone defects or part of 
an implant to provide a specific property or feature as a 
coating on metallic implants. The literature devoted to these 
materials is enormous. However, to obtain better mechanical 
properties, biocompatibility and absorption, alternative 
synthetic pathways have been proposed to replace calcium and 
/or phosphorus by their chemical analogues in this classic 
crystalline matrix (Mukalo, 2015). For example, strontium was 
substituted into HA molecules increasing bone formation by 
specific cells and offering a structural in fractures integrity due 
to bone demineralization (Masala, 2014). Recently, the 
hydrated form of strontium hydroxyapatite 
Sr10(PO4)6(OH)2·10H2O  has been successfully synthesized at 

 
room temperature and proposed for orthopedic applications.  
The presence of this loosely bonded water, and low crystalline 
structural organization made the compound suitable for the 
preparation of bone-strengthening biodegradable implants 
(Melnikov, 2015). Another promising candidate for 
substitution is a trace element vanadium, which can be easily 
incorporated into HA lattice (Petit, 2017). Recently, vanadium 
compounds have been reported in the literature as osteogenic 
agents due to their actions on specific bone related cells and on 
collagen formation. At the same time. in vivo reports showed 
little, if any, toxicity in longterm administration of this 
important element, at least in the vanadium (V) valence state 
(Michibata, 2012). Gallium ions also are clinically effective 
against bone resorption and for the treatment of osteoporosis 
and cancer-related hypercalcemias. They increase calcium and 
phosphorus content of the bone and have direct nontoxic 
effects on osteoclasts (Bernstein, 1998, Melnikov, 2008). 
Gallium ions were successfully introduced into a crystalline 
lattice of common hydroxyapatite using gallium nitrate and 
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sodium gallate solutions as dopant reagents (Melnikov, 
2009a). Later, the same composition was shown to be 
biocompatible with mouse fibroblast cells, and appropriate for 
application in orthopedic implants (Kurtjak, 2016). In 
particular, it has been used with good results for the correction 
of bone defects in animals (Cassino, 2018). Finally, not long 
ago, the substitution of vanadium for phosphorus was carried 
out in a gallium-doped hydroxyapatite matrix (Melnikov, 
2019b). The gallium-containing Ca5(VO4)3(OH) composite 
thus obtained was characterized as a non-toxic biologically 
compatible material (Petr Melnikov, 2019). The goal of this 
research is to employ a strontium analog of the above 
compound to produce Sr-V-Ga composite that simultaneously 
contains a set of the three promising bioactive elements. 
 
MATERIALS AND METHODS 
 
Thestarting materials used were strontium 
hydroxideoctahydrate Sr(OH)2∙ 8H2O, and ammonium 
metavanadate NH4VO3 of analytical grade purity purchased 
from Sigma-Aldrich and Merck, respectively  Gallium 
hydroxide Ga (OH) was specially prepared by slow 
precipitation from a 10% solution of gallium nitrate 
hexahydrate (Aldrich) with a 2% solution of ammonium 
hydroxide (Merck). It was dried at 90 ° C for 36 hours, ground 
and redried to constant weight. Gallium as a dopant must come 
from Ga(OH)3, the decomposition of which produces 
exclusively gallium ions and water. On the other hand, in the 
solid state nitrate ions from Ga(NO3)3·6H2O would 
immediately polymeraze ammonium vanadate into inert solid 
vanadic acid H3VO4 (V2O5·H2O), and the interaction would 
stop. This occurrence is easily discovered by a bright yellow 
coloration. 
 
Synthesis of strontium vanadium hydroxyapatite was carried 
out by means of a chemical reaction in solid state between the 
above reagents. This method seems to have advantages over 
the most commonly used coprecipitation technique (Melnikov, 
2015), making it possible to avoid the undesirable 
polymerization of the vanadate ion in an aqueous milieu.  The 
exact amounts of starting materials for pure vanadate were 
0.34 g of NH4VO3 and 1.3 g of Sr(OH)2∙ 8H2O, mixed in order 
to obtain the ratio Sr:V = 3.85, which is characteristic of this 
hydroxyapatite. After thorough grinding, 0.16 g of gallium 
hydroxide corresponding to 0.1 g of gallium elemental was 
added and the mixture was re-ground. With regard to the 
reaction mechanism we can assume that the process can be 
described by the equation:  
 
5Sr(OH)2∙ 8H2O + 3NH4VO3  =  Sr5(VO4)3(OH) + 3NH3  +  
46H2O 
 
Characterization  was carried out by the thermal gravimetric 
analysis of the material (TG)  used to control mass losses at 
different temperatures, employing a TGA Q50 V20 13 Build 
39 instrument. Test specimens of the starting material (5 mg) 
were heated in a flux of argon (50 mL min-1, 99.998% purity, 
oxygen content < 5 ppm) in a 30 – 600 °C temperature range, 
at a heating rate of 10 °C min-1.  In parallel, this operation was 
performed in the air, and the patterns obtained were identical. 
The morphologies of the samples were characterized with field 
emission scanning electron microscopy using a Hitachi 
TM3000  Desk-top instrument. The X-ray diffraction (XRD) 
patterns were recorded on a Rigaku Ultima IV diffractometer 
in the 2θ degree range from 20° to 80° with a step size of 0.02° 

with 5 s per step using CuKα radiation (40KV and  40mA). 
The Fourier transform infrared (FTIR) spectra were recorded 
using a Bruker Vertex 70 spectrometer in a range 400 to 4000 
cm-1. FTIR measurements were conducted using pellets 
prepared froma few milligrams of the sample mixed with fine 
KBr powder. 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
 
Unlike hydrated strontium hydroxyapatite, which can be 
prepared by a low temperature autocatalytic process 
(Melnikov, 2015), strontium gallium vanadate apatite is 
formed at a temperature above 450 °C corresponding to a mass 
loss of 57.2%, which matches a calculated value of 58%. 
 

 
 

Figure 1. TG curve reflecting Sr5(VO4)3(OH) synthesis 
 

The TG curve of the reaction mixture (Fig. 1) shows that the 
initial mass losses at 25-124 and 162-213 ° C are due to the 
partial dehydration of Sr(OH)2.8H2O octahydrate. This is 
confirmed by the IR spectra of samples heated at 100 and 150 
°C (Fig. 2), identical to the vibrational pattern of NH4VO3 at 
high temperatures (Heyns, 2000). The effects in the region of 
203-414 °C most probably reflect the removal of the remaining 
water from strontium hydroxide octahydrate, which, at this 
stage, eventually becomes Sr(OH)2. The reaction is complete 
at 511 ° C with no further mass loss observed. 
 

 
 

Figure 2. IR spectrum of the sample obtained at 150 °C. 
 

 
 

Figure 3. X-ray difractogram of the sample obtained at 150 °C. 
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On the other hand, the X-ray phase analysis of the samples 
obtained at 150 ° (Fig. 3) C has been also compatible with the 
mixture of starting reagents, in addition to (NH4)3VO8 (PDF 
file 14-668), which is the product of NH4NO3 thermal 
polymerization.  As for the morphology of the final composite, 
the SEM micrograph (Fig 4) shows at moderate magnification 
(x 4.000) a pattern of a typical ceramics with loose small 
crystallites resulting directly from the rhomboid-like plates 
present as broken multilayer aggregates. The microcrystals and 
amorphous particles usually show a better affinity to the newly 
formed layers on the bone surface. Some of the 
aforementioned plates are well preserved as those located in 
the center of the image and separated by layers of semi-
crystalline material. The two sides of the upper one, in the 
shape of a relatively regular rhombus, were measured 
obtaining the ratio 3.79 / 2.87 = 1.32. On the other hand, the 
ratio of hexagonal network parameters a and c is 10.047 / 
7.411 = 1.35 (PDF file 28-1772), which constitutes the strong 
morphological confirmation of the intactness of the 
hydroxyapatite matrix.  
 
 

 
 

Figure 4. Representative SEM image of vanadate apatite with 
strontium and gallium. The measurements are shown in the 

upper right quadrant 
 

As can be seen from Fig. 5, the energy dispersive spectrum of 
the material is dominated by Lαline of strontium and Kα line 
of vanadium. Gallium is represented by Lα and Kα smaller 
peaks presente therein.   
 

 
Figure 5. Energy dispersive X-ray spectrum of the material 

 
The qualitative X-ray mappings for gallium and strontium 
from the same area of the sample provide an additional 
confirmation as for the doping homogeneity (Fig 6). 

 
 

Figure 6. Gallium and strontium content mapped by energy 
dispersive X-ray analysis 

 

 
 

Figure 7. X- ray difractograms matrix (a) (Bucio, 2009) and of 
strontium-vanadium hydroxyapatite doped with gallium (b) 

 

Table 1. Indexation of strontium-vanadium hydroxyapatite 
gallium difractogram 

 

I/I0  2θ d, Å h  k  l 
3 24.0201 3.7019 2 0 1 
4 24.3295 3.6555 0 0 2 
5 26.4797 3.3633 1 0 2 
6 27.4630 3.2451 2 1 0 
7 30.1051 2.9661 2 1 1 
8 30.3568 2.9420 1 1 2 
9 31.2279 2.8619 3 0 0 
10 32.1351 2.7832 2 0 2 
11 33.6012 2.6650 3 0 1 
12 36.2140 2.4785 2 2 0 
13 36.8527 2.4370 0 0 3 
14 37.0129 2.4268 2 1 2 
15 37.7474 2.3813 3 1 0 
16 38.3151 2.3444 1 0 3 
17 38.3642 2.3444 1 0 3 
18 39.7793 2.2642 3 1 1 
19 39.9770 2.2535 3 0 2 
20 41.2562 2.1870 1 1 3 
21 42.0620 2.1464 4 0 0 

 
The X-ray diffractograms of strontium-vanadium 
hydroxyapatite matrix (a) and gallium-doped strontium-
vanadium hydroxyapatite (b) are shown in Fig. 7. The 
corresponding indexation is given in Table 1. Lattice 
parameters calculated a= 9.914 Å and b = 7.311 Å are very 
close to those of the pure matrix, a = 10.047 and b =7.411 
(ICSD file 259900). As can be seen, the pattern of the gallium-
containing sample is practically identical to that of the matrix, 
which the dopant has been previously introduced into. With 
regard to the crystalline lattice of the compound, the 
coincidence of the interplanar distances eliminates doubts as to 
any type of structural deformation that could have occurred. 
As the gallium trapped in the hydroxyapatite does not produce 
structural distortions or alterations, its presence logically 
would not compromise the compatibility of this compound 
with either the natural human hydroxyapatite or the related 
phosphates available in situ. On the contrary, this rare element 
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will be easily accessible to bone cell enzymes (Melnikov, 
2008). As mentioned elsewhere (Melnikov, 2009), virtual 
crystallographic distortions should not be confused with the 
imperfections of the microcrystals themselves, since the half-
amorphous character makes artificial hydroxyapatite 
compatible with the natural bioactive environment. Moreover, 
since both gallium and strontium ionic radii (76 and 132 ppm), 
as their charges (+3 and +2), are sterically incompatible 
without adequate compensation, the formation of substitution 
solid solutions can be excluded, and we deal therefore with the 
classic solid solution of intercalation. As for the binary system 
Ca5(VO4)3(OH) - Sr5(VO4)3(OH) in general, it represents 
substitutional solid solutions, in which phosphorus and 
vanadium can be continuously replaced. Their polycrystalline 
samples were synthesized and studied showing homogeneous 
distribution of vanadium within the solid and the surface, with 
no anionic vacancies present (Bauer, 2000). This opens the 
possibility of preparing a series of tailored composites with 
fixed P/V ratio and gallium intercalated in the structure. They 
can be used alone in their purest form or be part of 
combinations with common calcium hydroxyapatite according 
to the appropriate clinical circumstances.  
 
Conclusion 
 
It has been shown that the proposed solid state synthesis 
technique has advantages over the most commonly used 
coprecipitation methodology, by avoiding the undesirable 
polymerization of the VO4

3- ion in an aqueous medium. The 
formation of strontium vanadate apatite occurs at 600 ° C as a 
monophasic sample. According to X-ray diffraction, the 
substitution of strontium for calcium in the structure of apatite 
vanadate containing gallium was achieved. The intercalated 
gallium atoms produce no structural distortion or alteration of 
the hydroxyapatite matrix.The qualitative X-ray mappings 
acquired from the same area of the sample provide images of 
homogeneous elemental distribution in the composite, thus 
confirming absence of compositional variations.The 
characteristics of the new material containing simultaneously 
three bioactive components are compatible with the natural 
human hydroxyapatite and its cellular environment. The results 
obtained open the possibilities of introducing this composite 
into orthopedic practice.  
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